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Plenum börjar  

Enligt lagtingsordningens 20§ ska den lagtingsledamot som längst innehaft uppdrag 

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

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

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

jag intagit talmannens plats. 

Upprop. 25 lagtingsledamöter är närvarande.  

Lagtingsledamöterna Raija-Liisa Eklöv, Johan Ehn och Folke Sjölund anhåller om be-

frielse från deltagande i detta plenum på grund av Nordiska rådets session i Reykjavik. 

Lagtingsledamoten Ulla-Britt Dahl anhåller pga av sjukdom om befrielse. Beviljas.  

Föredras 

1 Talmansval  

Val av talman (V 1/2010-2011) 

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

ver följande: 

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

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

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

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

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

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

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

genom lottning". 

 

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

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

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

ras att valurnan är tom.  

Upprop.  

Jag ber lagtingsledamöterna Sirpa Eriksson och Jan Salmén att biträda vid rösträkning-

en. 
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25 röstsedlar är inlämnade.  

Rösträkningen har givit vid handen att 23 röster har avgivits för lagtingsledamoten Ro-

ger Nordlund, 1 röst för lagtingsledamoten Harry Jansson och ytterligare har 1 blank 

röstsedel avgivits.  

Då således lagtingsledamoten Roger Nordlund erhållit mer än hälften av de avgivna 

rösterna, förklaras han härmed vald till lagtingets talman för arbetsåret 2010-2011.  

 
Val av första vicetalman 

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

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

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

tom. 

Upprop.  

Jag ber lagtingsledamöterna Gun Carlson och Jörgen Strand att biträda vid rösträk-

ningen. 

25 röstsedlar är inlämnade.  

Rösträkningen har givit vid handen att lagtingsledamoten Gunnar Jansson har erhållit 

19 röster och lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm 6 röster.  

Då således lagtingsledamoten Gunnar Jansson i första omgången erhållit mer än hälf-

ten av de avgivna rösterna förklaras han härmed vald till lagtingets förste vicetalman för 

arbetsåret 2010-2011.  

 
Val av andra vicetalman 

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

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

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

Upprop. 

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

räkningen. 

25 röstsedlar är inlämnade.  

Rösträkningen har givit vid handen att 18 röster har avgivits för lagtingsledamoten 

Gun-Mari Lindholm medan 1 röst har avgivits för lagtingsledamoten Johan Ehn och 1 

röst för lagtingsledamoten Gunnar Jansson, dessutom har 5 blanka sedlar avgivits.  

Då sålunda lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm har erhållit mer än hälften av de av-

givna rösterna förklaras hon härmed vald till lagtingets andra vicetalman för arbetsåret 

2010-2011. 

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

lagtingsordningens 20§ 2 mom. föreskrivna högtidliga försäkran. 

Talman Roger Nordlund 

Fru ålderstalman! Jag, Roger Kjell Nordlund, försäkrar att jag vill i utövningen av tal-

mansbefattningen efter all min förmåga upprätthålla den rätt, som enligt grundlagarna 

tillkommer landskapet Ålands befolkning samt rikets regering och riksdag.  
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Första vicetalman Gunnar Jansson 

Fru ålderstalman! Jag, Gunnar Jansson, försäkrar att jag vill i utövningen av talmans-

befattningen efter all min förmåga upprätthålla den rätt, som enligt grundlagarna till-

kommer landskapet Ålands befolkning samt rikets regering och riksdag.  

Andra vicetalman Gun-Mari Lindholm 

Ålderstalman, bästa kollegor! Jag, Gun-Mari Lindholm, försäkrar att jag vill i utövning-

en av talmansbefattningen efter all min förmåga upprätthålla den rätt, som enligt 

grundlagarna tillkommer landskapet Ålands befolkning samt rikets regering och riks-

dag.  

Ålderstalman Barbro Sundback 

Ålderstalmannens uppdrag är härmed fullgjort. Jag ber den nyvalda talmannen mot-

taga talmansklubban och överta ledningen av förhandlingarna. 

Nyvalda talmannen Roger Nordlund 

Jag ber att få tacka ålderstalman för välförrättat värv. Jag vill på den återvalda nyvalda 

talmanstrion tacka för det förtroende som har visats oss. Vi ska göra vårt bästa för att 

lotsa oss genom det kommande arbetsåret. Tack ska ni ha allihop. 

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

stämmelser att tillställas landshövdingen och landskapsregeringen. 

I lagtingsordningen föreskriven gudstjänst med anledning av lagtingets öppnande hålls 

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

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

tingets plenisal, då landshövdingen förklarar lagtinget öppnat. 

Plenum slutar 

Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 12.25).  
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Lagtingets högtidliga öppnande 1 november 2010 kl. 14.00 

Landshövding Peter Lindbäck 

Ärade herr talman, värderade ledamöter av Ålands lagting! 

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

styrelselagen förordnat mig att såsom landshövding förrätta öppnandet av 

Ålands lagting för arbetsåret 2010-2011. 

Det gångna lagtingsåret har i många avseenden varit händelserikt och 

många såväl viktiga som svåra frågor har aktualiserats i förhållandet mellan 

självstyrelsen och statsmakten. 

Den 1 november 2006 framhöll jag i mitt öppningstal inför lagtinget att 

den så kallade PAF-konflikten var ett dåligt exempel på hur uppkomna pro-

blem skall lösas på axeln mellan Åland och Helsingfors, och som utsedd med-

lare i konflikten beklagade jag att statsmakten inte hade förmått hålla kvar 

frågan på den politiska agendan.  

Ålands penningautomatförenings spel över Internet, och då främst rätten 

att tillåta spelare i riket att delta i spelet, har i snart tio års tid diskuterats och 

processats i olika instanser, och alltför ofta i uppslitande och destruktiva 

brottsutredningar, och nu senast i en delvis anklagande åtalseftergift.  

Nu, fyra år senare, kan vi konstatera att denna brännande fråga, främst 

tack vare den senaste revideringen av rikets lotterilag och riksdagens grund-

lagsutskotts anslutande tolkningar av rättsläget, har goda förutsättningar att 

lösas via en konstruktiv dialog mellan i första hand Ålands landskapsregering 

och den nya Polisstyrelsen i riket, vilka bägge innehar rollen av tillsynsmyn-

dighet i spelfrågor. Det att statsåklagaren, även han, numera har slagit fast att 

själva tillåtandet för spelare i riket att delta på PAF:s Internet-spel inte i sig 

innebär ett brott mot rikets lotterilag, är ägnat att bädda för en slutlig, och för 

parterna acceptabel lösning på den mångåriga konflikten. 

Dessvärre har de inledande diskussionerna mellan landskapsregeringen 

och Polisstyrelsen fått en mindre bra start, via det sätt på vilket Polisstyrelsen 

formulerat sin inledande syn på det rådande rättsläget, men förhandlingarna 

kommer att fortsätta och den här gången måste man diskussionsvägen nå ett 

resultat, bland annat av den enkla anledningen att det skulle vara självstyrel-

semoraliskt förkastligt att än en gång via förhastade beslut vältra över ett för 

relationerna så viktigt ärende till en ytterligare brottsutredning och en efter-

följande rättsprocess. 

Herr talman! En annan synnerligen aktuell fråga som förhoppningsvis kan 

finna en för Åland godtagbar lösning är det nationellt planerade systemet för 

stöd till produktion av el från förnybara energikällor.  

Ålandsdelegationen har i sitt utlåtande den 20 april 2010 entydigt konsta-

terat att självstyrelselagen inte innefattar några hinder för riket att stödja fö-

retag som är verksamma i landskapet, trots att den aktuella verksamheten i 

utgångspunkt hör till landskapets behörighet. Ålandsdelegationen har vidare 

ansett att detta mycket väl kunde ske genom en så kallad överenskommelse-

förordning, i vilken parterna närmare kunde avtala om sättet och villkoren 
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för det sätt på vilket utvidgningen av stödsystemet skulle genomföras i prak-

tiken. En överenskommelseförordning som också skulle uppfylla kravet om 

att självstyrelsen måste ge sitt samtycke till en sådan statlig stödordning, som 

samtidigt innebär en styrning av åländskt näringsliv. 

Sammantaget visar även detta ärende, beträffande en eventuell statlig 

stödordning över ”behörighetsgränsen” att självstyrelselagen och dess be-

stämmelser innefattar en mångfald av juridiska möjligheter att lösa frågor 

och problem som förekommer i förhållandet mellan självstyrelseorganen och 

statsmakten, under förutsättning att också den politiska viljan finns. 

Herr talman! Det så kallade Ålandsexemplet har sedan femton år, på ett 

mera systematiskt sätt, åskådliggjorts och gjorts möjligt för närmare studier, 

också på ort och ställe.  

De centrala, internationellt präglade och garanterade beståndsdelarna, 

som utgörs av självstyrelsesystemet och demilitariseringen, har väckt stort in-

tresse, vilket också jag återkommande har fått erfara i mitt uppdrag som 

landshövding. 

Men under senare tid har också ett annat, unikt och beundransvärt karak-

tärsdrag för Åland och det åländska samhället, börjat ta sig en alltmer synlig 

form.  

I en rasande snabb takt har det åländska samhället berikats med en mång-

fald av nya nationaliteter och språk. Enligt statistiken är vi idag 80 olika nat-

ionaliteter och 50 olika språk som befolkar vårt landskap. Ålänningarna och 

de åländska politikerna har på ett beundransvärt sätt gett uttryck för ett väl-

komnande och en grundsyn som ser rikedom och inte hot i ett mångkulturellt 

samhälle. 

Det är självklart en stor utmaning att leda och vägleda en lyckad integrat-

ionspolitik. Att skapa ömsesidig acceptans och respekt för olika språk och 

kulturer, för nya sedvänjor och synsätt, men jag är för egen del övertygad om 

att det kommer att lyckas, också i ett längre perspektiv.  

Ålänningarna själva har historiskt varit föremål för andra nationaliteters 

och kulturers kritiska granskning. Bland annat den internationella sjöfarten 

har inneburit att mången åländsk sjöfarare har fått uppleva delar av den öv-

riga världen och därmed andra kulturers sätt att välkomna, eller att inte göra 

det. Även de ekonomiskt svåra årtiondena efter kriget tvingade delar av den 

åländska befolkningen att flytta till nya och delvis främmande miljöer, och att 

därmed bo och verka på andras villkor. 

Det ser bra ut, och vi har alla ett ansvar för att den åländska integrations-

processen skall lyckas; inte bara för de inflyttades skull, utan också för att det 

kommer att innebära ett lyft och en ytterligare dimension i det framgångsrika 

Ålandsexemplet. 

Herr talman! Ur statsförvaltningens perspektiv kan jag konstatera att det 

snart förflutit ett år sedan den omfattande regionförvaltningsreformen ge-

nomfördes i landet; en reform som i det snäva perspektivet endast marginellt 

rörde den åländska statsförvaltningen, men som i ett nationellt perspektiv 

har krävt en hel del arbete, dels för att bygga upp nya nätverk, och dels för att 

få de nya strukturerna och stabsfunktionerna att fungera också i förhållande 

till de små statliga verksamheterna på Åland. 

Men trots detta anpassningsarbete är statsförvaltningen på Åland fortsatt 

redo att utgående från tillbuds stående resurser betjäna den åländska befolk-
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ningen, och på begäran av självstyrelsen, bistå med handräckning där sådan 

behövs. 

Herr talman, värderade lagtingsledamöter! Republikens president Tarja 

Halonen har särskilt bett mig att till det avgående presidiet överbringa sina 

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

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

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

folkningen på Åland. 

På republikens presidents vägnar förklarar jag härmed lagtingets arbetsår 

2010-2011 öppnat. 

Tack för ordet! 

Talmannen Roger Nordlund 

Herr Landshövding! Det nu inledda arbetsåret innehåller för vår ekonomi, sysselsätt-

ning och välfärd flera avgörande frågor. Förmågan – och viljan tillsamarbete och sam-

förstånd kommer att prövas. Efter riksdagens behandling av den nya lotterilagen såg 

det ut som om den långa konflikten äntligen skulle få en lösning som alla parter skulle 

kunna leva med. Den senaste informationen i ärendet tyder tyvärr på något helt annat – 

det finns fortfarande krafter som – trots grundlagsutskottets positiva skrivningar och 

statsåklagarens utlåtande – helt vill förhindra Ålands penningautomatförening från att 

ta emot spelare från riket. Blir polisstyrelsens nuvarande hållning den rådande kan det 

leda till en katastrof för Ålands penningautomatförening och i förlängningen för en stor 

del av den tredje sektorn på Åland. Ålands penningautomatförening är inte bara ett 

spelbolag på Åland som förser tredje sektorn på Åland med bidrag – det är också en or-

ganisation som sysselsätter många unga och nya ålänningar och är därigenom en viktig 

del av det nya moderna åländska näringslivet.  

Herr Landshövding! Ålands penningautomatförening är en del av självstyrelsesyste-

met och allmän nyttan här på Åland. Det är dags för Finland att visa att de är en rättstat 

och inte en polisstat.  

Vinden har genom segelsjöfarten lagt grunden till den välfärd som vi idag åtnjuter på 

Åland. Genom uthålligt och engagerat arbete har det byggts upp en mycket stor kompe-

tens när det gäller vindkraftsproduktion på Åland. Det i kombination med att Åland har 

de gynnsammaste vindförhållandena i hela Finland och att det dessutom finns en stor 

investeringsvilja bland privata investerare gör att vindkraften har goda naturliga förut-

sättningar att bli en viktig framtidsnäring på Åland. Lyckas vi förverkliga de planer som 

finns kommer Åland att få en miljöprofil som gör Åland känd och som vi kan vara stolta 

över på Åland. Fullt utbyggd skulle den åländska vindkraften kunna utgöra en ansenlig 

del av Finlands förnyelsebara energiproduktion. Åland skulle på så sätt också väsentligt 

bidra till att Finland kan uppnå sina klimatmål. Men för att allt detta skall vara möjligt 

krävs det också här god vilja och samförstånd. Den av Er herr landshövding ledda 

Ålandsdelegationen har visat att det finns vägar bara den politiska viljan finns. 

Den tredje stora ekonomiska frågan på axeln mellan Mariehamn och Helsingfors är 

byggandet av en elkabel till Finland och den ansökan om extraanslag som ligger för be-

handling. Elkabeln till Finland, som blir ett komplement till Sverigekabeln, är nödvän-

dig för att vi i framtiden skall kunna tillgodose det behov av energi som kommer att fin-

nas. Finansieringen med ett s.k. extra anslag är nödvändig eftersom konsumenterna 

annars får ett orimligt pris att betala och industrin ett ännu svårare och ojämnlikare 

konkurrensläge. 
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Herr Landshövding! Hur behandlingen av dessa tre för Åland stora ekonomiska frågor 

kommer att bli – och framförallt slutresultatet – kommer att ha stor betydelse för 

Ålands ekonomiska utveckling och också de långsiktiga relationerna mellan Åland och 

Finland. 

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

gångna året. Ert engagemang och er kompetens samt det mandat Ni har som medlare 

mellan statsmakten och självstyrelsen kan det här arbetsåret komma att få extra stor 

betydelse. Jag ber samtidigt att genom Er få framföra Ålands lagtings hälsning till repu-

blikens president, riksdag och regering. 

Bästa lagtingskamrater! Den här mandatperioden har präglats av minskade inkomster 

och därav nödvändiga inbesparingar på utgiftssidan. Trots det – eller kanske också – 

tack vare det så tycker jag mig kunnat se en stark vilja till utveckling här i lagtinget. Det 

har vuxit fram en mycket stor enighet om att det nuvarande självstyrelsesystemet inte 

motsvarar dagens krav och förväntningar. Den av vicetalman Gunnar Jansson ledda 

parlamentariska kommittén har gjort ett stort och viktigt arbete när det gäller att uppnå 

största möjliga samsyn här på Åland. Bred åländsk samsyn i kombination med förank-

ring i de politiska partierna i Finland torde skapa goda möjligheter till framgång också i 

nästa fas som vidtar efter riksdagsvalet. Allt tyder på att det här lagtinget kommer att ta 

det första viktiga steget mot ett nytt och modernt självstyrelsesystem och därigenom 

ökat självbestämmande och eget ansvar. 

Jag är övertygad att ett ökat självbestämmande också är det bästa sättet att trygga det 

svenska språket på Åland. 

En modernare och mera utvecklad självstyrelse betyder att vi också måste vara beredda 

att ifrågasätta nuvarande strukturer och arbetssätt. Vi måste finna sådana lösningar 

som är optimala ur effektivitets- och kostnadshänsyn för vårt samhälle för att kunna ga-

rantera alla ålänningar en så bra och trygg service som möjligt oberoende var man bor. 

Den kommitté som har till uppdrag att se över lagtingsordningen och arbetsordningen 

har som målsättning att lagtinget skall vara en föregångare när det gäller förändrings-

arbete i syfte att bli mer rationell och kostnadseffektiv organisation. Förändrar man sig 

själv är det också lättare att kräva förändring av andra. 

Samarbetet västerut har under de senaste 15 åren ökat dramatiskt på alla plan och allt 

tyder på att den utvecklingen bör fortsätta. Den språkliga utvecklingen i Finland gör att 

Sveriges roll som språklig garant för Åland blir allt viktigare. I självstyrelsepolitiska 

nämnden har vi studerat situationen i Öresundsområdet. Det finns skäl att på samma 

sätt som man där inrättat en Öresundskommission för att underlätta kontakterna mel-

lan Sverige och Danmark att också här inrätta en Ålandshavskommission med uppgift 

att underlätta och främja samarbetet mellan Åland och Sverige. Det finns en otrolig ut-

vecklingspotential i det nätverk som bildas av alla de ungdomar som får sin utbildning i 

Sverige. Det är vårt ansvar att ge dem bästa möjligheter att skapa sig en framtid på 

Åland och möjlighet att ta tillvara de kontakter de skapat under utbildningstiden. Det är 

också viktigt för oss att komma ihåg talesättet ”handeln styr språket”. 

Jag vill i det här sammanhanget också lyfta fram Östersjön, vårt ansvar för Östersjöns 

marina miljö, men också vikten av att vi alltmer ser Östersjöområdet som ett naturligt 

samarbetsområde och en framtida marknad för vårt näringsliv. Baltic Sea Parliamen-

tary Conference är ett samarbetsforum vars position och formella status bör stärkas i 

vårt lagtingsarbete under det här arbetsåret. 
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Ärade fru vice lantråd, värderade ministrar! Att vara minister i landskapsregeringen är 

alltid ett mycket krävande arbete, men samtidigt det intressantaste, eftersom det finns 

så stora möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. Vi har fortfarande i det närmaste 

full sysselsättning här på Åland men det finns oro och viss osäkerhet när det gäller 

framtiden. Som politiker varken kan, eller skall vi kunna bestämma allt om framtiden. 

Men för den skull är det ändå vår skyldighet att försöka peka på de områden och 

branscher som vi tror att har utvecklingsmöjligheter. På Isle of Man gjorde politiker, 

näringsliv och tredje sektorn gemensam sak och tog fram en utvecklingsstrategi för de-

ras samhälle, som visade sig vara väldigt lyckad. Frågan är om det inte är dags att också 

här på Åland på ett mycket brett plan börja diskutera en övergripande Ålandsstrategi. 

Ungefär hur vill vi att vårt samhälle skall se ut år 2020 och hur skall vi nå dit? Det är ett 

omfattande arbete, men redan processen i sig kan vara mycket utvecklande. Det är vik-

tigt att man även – eller kanske speciellt under svåra tider lyfter blicken och försöker 

skåda in i framtiden. Åland är ett med internationella mått mätt ett litet samhälle men 

det ger oss också fantastiska möjligheter att vara flexibla och anpassa oss till nya om-

ständigheter.   

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

fru vice lantråd få framföra lagtingets hälsning till hela förvaltningen. 

Bästa lagtingsdirektör och personal! Det parlamentariska arbetet utvecklas både till in-

nehåll och till omfång hela tiden. Det är därför för mig och hela lagtinget en styrka att vi 

har en så kompetent och erfaren personal. Vi önskar er alla lycka till med era arbets-

uppgifter i demokratins tjänst. 

Talmannen 

Därmed är lagtingets högtidliga öppnande avslutat. Lagtinget sammankommer till ett 

kort arbetsplenum idag kl. 15.15. (Den högtidliga avslutningen avslutades kl. 14.25).  
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Plenum den 1 november 2010 kl. 15.15 
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Meddelanden .......................................................................................................................................................................... 11 

Bordläggning .......................................................................................................................................................................... 11 
1 Förslag till lag om ändring av 59a § självstyrelselagen för Åland 

Lagutskottets betänkande (LU 39/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 19/2009-2010) 
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Landskapsregeringens framställning (FR 3/2010-2011) 

Plenum slutar .......................................................................................................................................................................... 12 

 

Plenum börjar  

Närvaroregistrering. 24 ledamöter är närvarande. 

Om ledighet från dagens plenum anhåller ledamöterna Raija-Liisa Eklöw, Johan Ehn, 

Fredrik Karlström och Folke Sjölund på grund av deltagande i Nordiska rådets session i 

Reykjavik.  Lagtingsledamoten Ulla-Britt Dahl anhåller pga av sjukdom om befrielse. 

Beviljas.  

Meddelanden 

Meddelande om tiden för val av representanter i Nordiska rådet för arbetsåret 2010-

2011.  

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

dem i Nordiska rådet skall inlämnas till lagtingets kansli senast i morgon tisdagen den 2 

november klockan 15.00 och att valet förrättas vid plenum på onsdag den 3 november 

2010. 

Meddelas vidare att landskapsregeringens svar på EF 15/2009-2010 kommer att ges 

vid plenum onsdagen den 3 november 2010 medan svaren på frågorna 14 och 16/2009-

2010 ges vid plenum den 8 november 2010. 

Bordläggning 

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

Lagutskottets betänkande (LU 39/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 19/2009-2010) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 3.11.2010. Godkänt.  

För kännedom 

2 Godkännande av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna och 

EG 

Republikens presidents framställning (RP 1/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 3.11.2010. 
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3 Tolkningstjänster 

Landskapsregeringens framställning (FR 2/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 3.11.2010. 

4 Utkomstskydd och arbetsmarknadsservice 

Landskapsregeringens framställning (FR 3/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 3.11.2010. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls onsdagen 3.11.2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avsluta-

des kl. 15.20) 
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Remiss ..................................................................................................................................................................................... 14 
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Första behandling .................................................................................................................................................................. 25 
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Första behandling .................................................................................................................................................................. 36 
7 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) 

Föredras .................................................................................................................................................................................. 46 
8 Åtgärder för att öka skogsavverkningen 

Landskapsregeringens svar (EF 15/2009-2010-s) 
Ltl Danne Sundmans enkla fråga (EF 15/2009-2010) 

Föredras från tilläggslista ..................................................................................................................................................... 49 
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(V 2/2010-2011) 

Plenum slutar .......................................................................................................................................................................... 50 

 

Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 26 är ledamöter närvarande.  

Meddelande 

Talmanskonferensen har idag diskuterat tidtabellen för behandlingen av landskapsre-

geringens förslag till budget för år 2011. 

Budgeten kommer att antecknas för kännedom vid plenum måndag 8.11.2010 vilket in-

nebär att motionstiden utlöper fredag 12.11.2010 kl.12.00. 

Remissdebatten kommer att hållas måndag 15.11, tisdag 16.11, onsdag 17.11 och troligtvis 

också på torsdag 20.11.  

Närmare information kommer att utdelas på informationsblad. 
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Bordläggning 

1 Livsmedelsstrategi för Åland 

Näringsutskottets betänkande (NU 6/2009-2010) 
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 47/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 8.11.2010. Godkänt. 

Bordläggning 

2 Småskalig livsmedelsproduktions avbyråkratisering 

Näringsutskottets betänkande (NU 7/2009-2010) 
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 48/2008-2009) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 8.11.2010. Godkänt. 

Remiss  

3 Godkännande av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna och 

EG 

Republikens presidents framställning (RP 1/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns? 

Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet. 

Remiss 

4 Tolkningstjänster 

Landskapsregeringens framställning (FR 2/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 

Remiss 

5 Utkomstskydd och arbetsmarknadsservice 

Landskapsregeringens framställning (FR 3/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. 

Kan förslaget godkännas? Godkänt. 

Diskussion. 

Minister Torbjörn Eliasson 

Tack, herr talman! Blankettlagen om utkomstskydd för arbetslösa ändrades 

senast år 2008. Trots att endast två år har gått sedan blankettlagen ändrades 

har rikslagen om utkomstskydd för arbetslösa ändrats totalt 17 gånger. I 

samband med att landskapsregeringen klubbade detta förslag aviserades yt-

terligare förändringar. Flertalet av dessa lagändringar är emellertid av sådan 

karaktär att de bara kräver mindre tekniska justeringar i landskapslagstift-

ningen.  

I första hand är det tre lagändringar som trätt i kraft 2009-2010 som är av 

intresse: Ändringen av rikslagen den 1 januari 2009 med förslag från Sata-

kommittén med avsikten att förkorta arbetslöshetsperioderna.  

Ändringen i rikslagen den 1 juli 2009 då rikslagen anpassades till ett utvid-

gat omställningsskydd som omfattar permitterade och i större utsträckning 

visstidsanställda. 

Ändringen i rikslagen 10 maj 2010 som medförde flera ändringar i arbets-

kraftsmyndigheternas arbete gentemot kunderna. 

Herr talman! Det här handlar för den oinvigde om komplicerad lagstift-

ning, oerhört detaljerad och reglerad. Arbetet startades upp för snart ett år 



  

  15 

sedan med huvudsaklig målsättning att uppdatera eftersläpande lagstiftning 

och ta vara på de förbättringar som tillkommit. Det har varit ett drygt arbete 

för lagberedare Hasse Selander att kontrollera alla detaljer och att få blan-

kettlagen och vår egen lag att hänga ihop. Ett imponerande arbete som han 

ska ha ett stort tack för!  

Det handlar alltså om ändring av landskapslagen om tillämpning i land-

skapet av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, alltså blankettlagen. Och så 

handlar det om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verk-

samhet. 

Jag vill direkt säga att jag inte behärskar alla detaljer så utskottet får under 

sin behandling ställa frågor till lagberedare och tjänstemän.  

Herr talman, först då utkomstskyddet. Ändringar av större betydelse i riks-

lagstiftningen är följande: Arbetsvillkoret för den som första gången får ar-

betslöshetsdagpenning har förkortats från 43 till 34 veckor. Vidare förkorta-

des arbetsvillkoret för företagare från 24 till 18 månader.  

Nivån på arbetslöshetsdagpenningen har höjts genom att formeln för be-

räkning av den inkomstrelaterade dagpenningen och den förhöjda förtjänst-

delen ändrades och genom att det för de 20 första arbetslöshetsdagarna nu-

mera betalas förhöjningsdel på grunddagpenningen och förhöjd förtjänstdel 

på den inkomstrelaterade dagpenningen.  

Under tiden för sysselsättningsfrämjande åtgärder betalas förhöjningsdel 

eller förhöjd förtjänstdel för högst 200 dagar. Avsikten var att uppmuntra till 

aktiva åtgärder. Även den maximala betalningstiden för omställningsskydds-

tillägg, det som tidigare kallades för tillägg för sysselsättningsplan, förlängdes 

från 185 till 200 dagar.  

För att förlänga arbetshistorien har den ålder då man får rätt till tilläggs-

dagar höjts från 59 till 60 år.  

Rikslagen har anpassats till ett utvidgat omställningsskydd som omfattar 

permitterade och i större utsträckning än tidigare visstidsanställda. 

Bestämmelserna om omställningsskyddstillägget, det som tidigare kallades 

för tillägg för sysselsättningsplan, och hur det skulle beräknas har förtydli-

gats.  

Ändringar har även gjorts i regelverket kring utarbetandet och genomfö-

rande av de planer som arbetskraftsmyndigheterna använder i sitt kundar-

bete. 

Lagen anpassades även till den tekniska utvecklingen, så att en utökad an-

vändning av nättjänster möjliggörs i stället för personliga besök. 

Vissa ommöbleringar i bestämmelserna om utlänningars rätt till arbetslös-

hetsförmåner har gjorts, pga ändringar i utlänningslagstiftningen. 

Herr talman! De viktigaste konsekvenserna för blankettlagen om utkomst-

skydd för arbetslösa är följande: Arbetslöshetsförmånen tillägg för sysselsätt-

ningsplan ersätts med den nya benämningen omställningsskyddstillägg. 

I den s.k. undantagskatalogen i blankettlagens 2 § föreslås omfattande för-

ändringar. Vissa undantag i blankettlagen kan dessutom upphävas eftersom 

de har förlorat sin betydelse. 

Förändringar i riksmyndigheternas organisation, bland annat genom den 

så kallade regionförvaltningsreformen, påverkar behovet av ändringar av 

blankettlagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

I rikslagstiftningen har såväl jobbsökarplaner och sysselsättningsplaner 

slopats som separata planer. I stället har planerna slagits samman till en ny 
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gemensam sysselsättningsplan. Dessa förändringar i rikslagstiftningen med-

för ett behov av ändringar i blankettlagen om utkomstskydd för arbetslösa. I 

blankettlagen beaktas samtidigt att landskapsregeringen genom framställ-

ningen föreslår en förändring av planbestämmelserna för arbetsmarknads-

servicen. 

Sedan, herr talman, beträffande landskapets arbetsmarknadsservice: De 

förändringar som har genomförts i rikslagen om utkomstskydd för arbetslösa, 

och som blankettlagen om utkomstskydd för arbetslösa föreslås anpassad till, 

påverkar även på olika sätt andra bestämmelser i landskapet. I framställning-

en föreslår därför att landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet 

ses över och anpassas till de förändringar som under senaste tiden har ge-

nomförts i fråga om utkomstskyddet för arbetslösa. Samtidigt ändras land-

skapslagen arbetsmarknadspolitisk verksamhet även i övrigt där behov finns. 

AMS använder sig i sin dagliga verksamhet av ett statligt informationssy-

stem för arbetsförvaltningens kundbetjäning, som kallas URA. Landskapets 

användning av informationssystemet regleras av framför allt blankettlagen 

om ett informationssystem för arbetsförvaltningens kundbetjäning. AMS har 

hand om bland annat insamling, sparande och behandling av information till 

registret. Eftersom informationssystemet kontinuerligt uppdateras bland an-

nat i förhållande till aktuell rikslagstiftning, såsom lagen om utkomstskydd 

för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskraftsservice, förutsätter AMS´ 

användning av det statliga URA-systemet även ändringar i landskapslagstift-

ningen, så att även vår lagstiftning ligger i fas med informationssystemet. 

Herr talman! Konsekvenser för landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk 

verksamhet är i huvudsak följande: Beträffande intervjuer och planer: Den 

nuvarande handlingsplanen för arbetssökande, den specificerade handlings-

planen för arbetssökande och den reviderade, specificerade handlingsplanen 

för arbetssökande samt sysselsättningsplanen för arbetssökande slopas som 

separata typer av planer. I stället införs en ny plan som kort och gott kallas 

sysselsättningsplan. 

Enligt förslaget ska den arbetssökandens servicebehov bedömas vid den 

första intervjun med den arbetssökande inom en månad från det att han eller 

hon har registrerat sig som arbetssökande vid AMS. 

I samband med den första intervjun ska även en sysselsättningsplan utar-

betas (idag efter fem månader), om det inte med beaktande av den arbetssö-

kandens situation bedöms som uppenbart onödigt. 

Fortsatta intervjuer med den arbetssökande ska därefter ordnas med 

jämna mellanrum med utgångspunkt från den arbetssökandens servicebehov. 

I lagtexten intas uttryckliga tidsintervaller. 

En intervju med en arbetssökande ska alltid ordnas när arbetslösheten 

oavbrutet fortgått i tre månader respektive sex månader. Efter sex månaders 

arbetslöshet ska intervjun alltid ordnas med sex månaders mellanrum. Någon 

skyldighet för AMS att ordna fortsatta intervjuer finns inte, om det med beak-

tande av den arbetssökandens situation är uppenbart onödigt.  

Genom förslaget betonas det viktiga med att kunna föra en dialog med den 

arbetslöse redan under de tre första månaderna som en person är arbetslös, 

så att arbetsmarknadsservicen får en bra start redan från början och att en 

förlängd arbetslöshet därmed kan undvikas. 

Sedan till sist, beträffande omställningsskyddet: Den separata sysselsätt-

ningsplanen för arbetssökande slopas. AMS föreslås självmant undersöka om 
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den arbetssökande uppfyller förutsättningarna för att omfattas av omställ-

ningsskyddet. Någon särskild begäran från arbetssökande ska således inte 

längre behövas. 

Omställningsskyddet utökas i fråga om permitterade personer. Enligt för-

slaget skulle omställningsskyddet dessutom omfatta arbetssökande som har 

permitterats för minst 180 kalenderdagar eller som har varit permitterade 

under en motsvarande tid, om de har minst tre års arbetshistoria. 

Möjligheterna för utländska medborgare att registrera sig som arbetssö-

kande utökas. Enligt förslaget kan även utländska medborgare som har fått 

ett tidsbegränsat, tillfälligt uppehållstillstånd (s.k. B-tillstånd) registreras 

som arbetssökande, om inte uppehållstillståndet är förenat med några be-

gränsningar som gäller arbetsgivaren. Ändringsförslaget syftar till att för-

bättra utlänningars möjligheter att omfattas av myndighetens arbetsmark-

nadsservice. Syftet med förslaget är inte att utvidga utländska medborgares 

rätt att få arbetslöshetsförmåner. 

Beträffande sysselsättningsstödet: Regelverket för sysselsättningsstöd för 

anställning och sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet ändras, så 

att lagstiftningen på ett bättre sätt beaktar konkurrensneutralitet och EG:s 

bestämmelser om statligt stöd. 

Herr talman! Landskapsregeringens målsättning med förslaget är framför 

allt att förhindra att arbetslöshetsperioderna blir långvariga och att kundbe-

handlingen blir smidigare.  

Landskapets utgifter förväntas inte öka. Arbetsmängden för AMS kan i viss 

mån öka. Förslaget har inga kända konsekvenser för miljön och inga könsre-

laterade konsekvenser. 

Till sist, herr talman, som jag sade i inledningen av mitt anförande så är 

ytterligare ändringar på gång i riksdagen. Den 15 oktober överlämnade rege-

ringen en proposition till riksdagen med förslag om främjande av integration 

och ändring av vissa lagar som har samband med den.  I propositionen ingår 

ändringar som kommer att kräva vissa ändringar i 2 § blankettlagen om ut-

komstskydd för arbetslösa. Av praktiska, pragmatiska skäl föreslår land-

skapsregeringen att propositionen beaktas redan i denna framställning. För-

slaget förutsätter emellertid att lagtinget innan beslut tas kontrollerar att 

riksdagens behandling är avslutad samt hur den slutliga lydelsen blir. Vi är en 

liten organisation och så här har det gjorts tidigare. Från regeringens sida 

kommer vi självklart att följa upp riksdagsbehandlingen och bistå utskottet 

med eventuella förändringar som måste göras. 

Även ändringar av blankettförordningen om utkomstskydd för arbetslösa 

samt utfärdandet av en ny landskapsförordning om arbetsmarknadspolitisk 

verksamhet krävs sedan i ett senare skede. Tack, herr talman. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Näringsminister Eliasson pratade om landskapsregering-

ens målsättning med den här framställningen. Jag hittar inte så mycket 

andra målsättningar än att man försöker få den finska lagstiftningen i 

kraft så fort som möjligt. Min första fråga är om man har diskuterat 

möjligheten att man skulle ha en helhetslösning från åländsk sida, det är 

trots allt vår behörighet. Det är ganska märkligt att man till och med nu 

beaktar ändringar som inte ens är genomförda på rikssidan. Har man 
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diskuterat en helhetslösning, att vi skulle ha både utkomstskydd, ar-

betsmarknadsservice och allt? 

Den andra frågan gäller utländska medborgare. Det framgår av fram-

ställningen att det är lättare för utländska medborgare att registrera sig 

som arbetssökande, vilket jag tycker att är bra. Det sägs längre ner i tex-

ten; "syftet är inte att utvidga utländska medborgares rätt att få ar-

betslöshetsförmåner”. Hur går detta ihop? Hur ska man få det att fun-

gera praktiken? 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Man tog fram ett PM beträffande den här lagstiftningen för ett år sedan, 

som jag sade tidigare i mitt anförande. Den huvudsakliga målsättningen 

var att få den här lagen uppdaterad. Lagen hänger faktiskt efter på 

många punkter, 17 punkter, och det kommer att bli ytterligare flera 

punkter eftersom det finns ny ändring. Jag var inte med på den tiden så 

jag vet inte om man diskuterade detta som ltl Anders Eriksson nu frågar 

efter. Nu har det inte diskuterat. Det viktigaste har varit att skynda på 

att få den här lagen i kraft så att vi är up-to-date. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag känner också till detta tjänstemanna-PM. Min fråga gick ut på om 

man har gjort några egna politiska avvägningar om vad som är det bästa 

för Åland. Tittar vi på den åländska och den finländska arbetsmark-

naden så är den ganska olika. Tittar vi på den åländska och den fin-

ländska sysselsättningssituationen så är den definitivt väldigt olika. 

Jag tolkar svaret så att man inte alls har tittat på huvudfrågorna, utan 

man har helt enkelt haft fokus på att få den finska lagstiftningen i kraft 

så fort som möjligt också här på Åland. 

Min andra fråga när det gäller utländska arbetssökande, hur ska man 

få de här båda målsättningarna att gå ihop? 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Som jag svarade tidigare så är huvudmålsättning 

med den här lagframställningen att få vår lagstiftning uppdaterad. Vi 

har inte fört någon sådan diskussion som ltl Anders Eriksson frågade ef-

ter här nu i samband med detta. Vi har satt alla resurser på att få det här 

paketet i hamn, så att vi är uppdaterade.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag saknar också lite visionerna för den åländska politiken 

i det här, trots att det är en rikslagstiftning. Vi vet alla att i många kom-

muner stiger utkomststöden. Man sitter och grubblar ute i kommunerna 

hur man ska kunna få ner utkomststöden. Sunds kommun har aktivt 

börjat jobba med arbetscoaching. Det har också diskuterats i andra 

kommuner. Jag tycker att det är helt fel att vi ska bygga upp någon form 

av coaching och arbetsförmedling i varje kommun. Det borde vara AMS 

huvudmålsättning att jobba med coaching mot företagen. Har man inte 

diskuterat detta med AMS? Intresset från AMS har varit i minimalt, där-
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för hade jag förväntat mig att man skulle ha haft den inriktningen på ar-

betslinjen i den här framställningen.  

Jag får möjlighet i utskottet att fördjupa mig i den här framställning-

en och kanske skriva någonting om det här. Jag tycker att det är en 

svaghet att man inte har reagerat på den här frågan. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag håller med ltl Strand om den bedömningen. Jag 

tycker inte heller att den här lagen utesluter ett sådant förfarande ifrån 

AMS sida. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Nej, herr talman, det finns vissa möjligheter. Jag tycker till och med att 

den går till vissa delar i viss riktning. Jag tycker att man ifrån landskaps-

regeringen tydligt kunde ha pekat ut arbetslinjen i allmänna motivering-

en och säga att det här är AMS uppgift och det här ska inte kommunerna 

bygga upp var och en för sig. Man borde ha haft någon avvikelse där 

man ställer större krav på den enskilde att ta jobb, oberoende vad det är 

för jobb, för att komma i åtnjutande av omställningsskyddet. De två sa-

kerna tycker jag att utskottet kanske bör titta på. Men redan landskaps-

regeringen borde ha tänkt på det här. Om man säger att man har en ar-

betslinje då tycker jag att den arbetslinjen saknas i den här framställ-

ningen. Det handlar mera om hur man ska rädda någon när man inte 

har fått något arbete och inte den här aktiva coachinginsatsen.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Vi hörde här att det var 17 förändringar sedan 2008 i den fin-

ländska rikslagen och att det därför är aktuellt att uppdatera lagen om ut-

komstskydd och arbetsmarknadsservice. Jag skulle också väldigt gärna vilja 

att minister Eliasson tar tag i vår egen arbetsmarknadslag från mars 2006 

och verkligen ser till att uppdatera den. Här finns det också en hel del att för-

nya och synkronisera beträffande rikslagstiftningen. Det skulle finnas skäl för 

minister Eliasson att fördjupa sig t.ex. i frågorna beträffande att studera på 

högskolan med arbetslöshetsersättning. Det kan man inte göra om man är 

ålänning, men det kan man mycket väl göra om man är bosatt i riket. Frivil-

liga studier borde finnas med som en åtgärd för arbetslösa. 

Jag vill komma med detta inlägg för att jag är väldigt missnöjd med vår 

nuvarande arbetsmarknadslag. Om man som arbetslös får en sysselsättnings-

anställning så går det bra i högst två år. Efter två år får man tacka för sig, bli 

arbetslös igen och sedan börja på nytt med sysselsättningsplaner osv. Jag 

skulle vilja ta som exempel de deltagarna som jobbar på Emmaus byggretur. 

Många av dem som kommer in på detta arbete har en lång arbetslöshet 

bakom sig, kanske också annan problematik. När de får komma in på 

Emmaus byggretur, få rutiner i tillvaron, en social samvaro och få arbetsiden-

titet så blir de som nya människor och de ser hopp om framtiden igen. Men 

efter två år så får de packa ihop och gå ut i arbetslöshet igen. Fallet blir väl-

digt, väldigt högt. Man har kanske kunnat bryta sig ifrån missbruk eller fått 

hjälp och struktur på tillvaron och sedan plötsligt raseras allt detta efter två 
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år. I synnerhet för 40- och 50-talisterna är det här väldigt knepigt, för dem 

betyder arbetet allt. Jag kan inte säga att det är så för yngre generationer, 

men åtminstone för äldre personer är arbetet jätteviktigt. 

Vi borde inse att alla inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande. Det 

finns personer som man vet om på AMS och i kommunerna att de inte är till-

gängliga på den öppna arbetsmarknaden. Då borde man ta bort reglerna som 

gör stor skada för dem som drabbas. Låt hellre människor vara i arbete och 

låt kommunerna bidra med lönen, i stället för att slita bort dem från den 

trygga miljön och låta dem leva på utkomststöd. Det är mycket svårare att 

komma tillbaka en andra och tredje gång.  

Jag efterlyser också mera flexibla stöd för dem som har nedsatt arbetsför-

måga. Idag får arbetsgivaren 48,70 euro per dag från AMS om de anställer en 

person, som har nedsatt arbetsförmåga, på 80 procent av heltid. Det finns 

personer som kanske skulle kunna jobba 60 eller 70 procent. Det finns inget 

regelverk som tillåter detta. Vi måste ha mer flexibla system så att människor 

som kan och vill gå in i arbetslivet ska få göra det. Att utestänga människor 

som kanske bara kan jobba 60 procent men inte mera, det tycker jag att är 

dålig och inhuman politik. För socialdemokraterna är allas rätt till arbete cen-

tral. Vi tror på ett samhälle där så många som möjligt är med och jobbar till-

sammans och bidrar till det gemensamma.  

Det är bra att den här lagen kommer, men se över den åländska arbets-

marknadslagstiftningen också, bästa minister Eliasson!  

Barbro Sundback  

Herr talman! Ledamöterna Strand och Anders Eriksson replikerade på nä-

ringsministerns presentation och initierade egentligen en annan diskussion 

än vad den här framställningen primärt gäller. Enligt 19 § i grundlagen är det 

en social rättighet att man vid arbetslöshet, sjukdom, arbetsoförmåga eller 

under ålderdomen samt vid barnafödsel eller förlust av försörjare ska få sin 

försörjning tryggad genom det allmänna. Med det menas att det måste finnas 

lagstiftning om den här rätten. Det är det som den här lagstiftningen rör. Till 

all lycka som har vi ju lagstiftning i fråga om just den här specifika sociala rät-

tigheten. Nu gäller det att uppdatera den så att den är på minst samma nivå 

som i riket, som alla här vet att gäller enligt självstyrelselagen. Det här är näs-

tan inte ens politik utan det är ren teknologi att uppdatera lagstiftning som vi 

har som gäller mänskliga rättigheter där vi följer rikets lag. 

Det skulle vara en annan sak om vi hade egen lagstiftning i det här avseen-

det. Då skulle det kanske vara svårare att säga vad som är minst samma som i 

riket. I det här fallet så tycker vi att det är bra att man gör den här uppdate-

ringen. Jag tycker också att det är bra att ministern informera lagtingets nä-

ringsutskott att kommande förändringar är på gång och att man i mån av 

möjlighet beaktar dem genast nu, om vi ska ha minst samma rättigheter som 

i riket, vilket vi ju alla är överens om, eller hur, eftersom det står självstyrelse-

lagen. 

Frågan om att minska behovet av utkomststöd och skydd, på det området 

finns det mycket göra. Det finns mycket att göra här på näringsavdelningen, 

men där finns inte riktigt sådan kompetens. All kompetens är nästan lagd på 

primärnäringarna. Det är mest att skapa nya förmåner för en viss kategori i 

vårt samhälle och att förmedla de stöden så effektivt som möjligt. Vad gäller 

arbetsmarknaden så finns det inte en enda specialist på arbetsmarknadsfrå-
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gor vid näringsavdelningen vad jag vet. Det är lite illa med tanke på framti-

den. Vi har inte några dolda arbetskraftsreserver i vårt samhälle. Så gott som 

alla arbetar, speciellt om man ser på kvinnorna, vilka ofta är reserv i många 

samhällen. Men kvinnorna är inte reserv hos oss, de arbetar till och med lite 

mera än de åländska männen. Dessutom minskar barnantalet på Åland. Det 

är kanske delvis en följd av att kvinnorna jobbar så mycket. Den enda möjlig-

heten som vi har, vid sidan om att utbilda den arbetskraft vi själva tillhanda-

håller, är genom inflyttning och en effektiv arbetsmarknads- och integrat-

ionspolitik för den arbetskraften. 

Det har varit ett något försämrat sysselsättningsläge. Det har väl egentligen 

inte drabbat den vuxna befolkningen så mycket som de unga. Nu ser man en 

återhämtning också här. Det är klart att det alltid finns enskilda människor 

som av olika orsaker har svårt att komma in på arbetsmarknaden, i vår stat-

istiska årsbok är det inte fullt 100 personer per generation inom 16-65 års ål-

der. Det beror på att det finns människor som har funktionshinder och kro-

niska sjukdomar av olika slag. Det är precis som ltl Carina Aaltonen säger att 

vi har inte tillräckligt flexibla regelverk på arbetsmarknaden för att syssel-

sätta just den här kategorin arbetstagare i högre grad. Det mesta av de här 

reglerna beslutas om i rikslag så det är inte så lätt. Där kunde vi säkert också, 

genom aktivitet, förbättra möjligheterna att komma ut på arbetsmarknaden 

för den kategorin arbetstagare. 

Ett projekt i Sund har initierats av Göte Winé som är aktiv socialdemokrat 

och mycket duktig i ungdomsfrågor. Det projektet visar, speciellt vad gäller 

unga arbetstagare, att om man jobbar förebyggande och är ute i rätt tid så 

kan man med ganska enkla åtgärder styra in unga människor på arbetsmark-

naden och utbildningsåtgärder. Det är ett exempel värt att studera för nä-

ringsutskottet. Socialdemokraterna stöder säkert en kläm om att erfarenhet-

erna från försöket i Sund skulle kunna spridas och användas också i andra 

kommuner. Det är säkert värt ett sådant försök.  

För att minska utkomststödet så måste man ha en aktiv socialförvaltning 

som gör upp individuella planer, men inte ens det hjälper alla gånger. Jag 

skulle nog säga att antalet personer som kontinuerligt lyfter något slags ut-

komststöd på Åland är försvinnande få. 

Det här är en bra lagstiftning. Jag tycker att lagtinget ska godkänna den. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Ltl Sundback sade att de frågeställningar som jag tog upp 

inte hörde hit. Jag undrar om ltl Sundback då har läst detta? Den ena la-

gen som vi behandlar här är ändring av landskapslag om arbetsmark-

nadspolitisk verksamhet. Det finns flera paragrafer som man kan hän-

visa till; bl.a. krav på aktivitet på arbetslösa, paragraf 21. Arbetssökande, 

arbetsförmedlingstjänster till arbetsgivare, information till arbetssö-

kande och liknande. Allt det som jag tog upp faller in under arbetsmark-

nadspolitiska åtgärder. Däremot sade jag också att den här lagen går till 

vissa delar i rätt riktning och mycket är bra i den. Jag tycker att man har 

glömt bort coachingverksamheten som man har diskuterat att kommu-

nerna ska bygga upp var för sig. Jag tycker att det primärt hör till AMS 

grundläggande verksamhet att jobba med.  
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det hör säkert till AMS verksamhet. Den här lagen gäller enskilda 

människors rätt till utkomststöd och utkomstskydd första hand. Jag kan 

tipsa; mera pengar i budgeten till AMS för att syssla med coaching är sä-

kert en bra åtgärd. Jag tycker inte att det är en lagstiftningsfråga i första 

hand om man inte vill göra coaching till lagstadgad verksamhet eller en 

skyldighet för kommunerna att upprätthålla.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Det här lagpaketet innehåller flera lagar, inte bara detta 

om utkomststöd utan också arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Därför 

tog jag upp den här frågan eftersom jag tycker att den är viktigt. Man 

borde också koppla frågan till det stigande utkomststödet och ungdoms-

arbetslösheten. Från vårt parti vill vi ha folk i arbete, det är det viktiga. 

Därför tog jag upp de här frågorna. Frågorna är ytterst relevanta med 

anledning av framställningen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, jag tycker också att frågorna är relevanta, som jag sade. Jag tror att 

det blir svårt att få in dem i de här paragraferna. Ltl Jörgen Strand har 

ju alla möjligheter att överbevisa mig att jag har fel. Han sitter ju i ut-

skottet. Jag ser fram emot ändringsförslagen som kommer i betänkan-

det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! De frågeställningarna som jag hade angående den här fram-

ställningen fick jag inte så mycket svar på från landskapsregeringen. Jag vän-

der mig därför speciellt till näringsutskottet och hoppas att man kan titta lite 

mera på det i detalj.  

Inledningsvis tycker jag att det är en liten nedslående debatt. Vi har haft en 

kommitté som har arbetat länge och haft många möten under sittande tal-

mannens ledning. Det kommittéarbetet kommer att presenteras imorgon, jag 

ska inte desto mera gå in på det. Det går ut på att man ska flytta fram de 

åländska positionerna och att man ska utöka behörigheten. 

Här har vi en blankettlagstiftning på ett område som jag tycker att är 

mycket viktigt. Det är ett förfarande som under åren har visat sig att inte fun-

gerar riktigt bra, vilket vi också har hört i presentationen ifrån landskapsre-

geringen idag, 17 ändringar på bara ett par år. Man vet inte ens om man har 

de kommande ändringar i den här framställningen. Det är exempel på att det 

inte riktigt fungerar som det ska. 

Socialdemokraterna har i två anföranden sagt att man bör uppdatera den 

här lagstiftningen och man behöver se över den åländska arbetsmarknadslag-

stiftningen. Enligt socialdemokraternas synsätt så gäller det att synkronisera 

det med rikslagstiftningen.  

Självklart ska vi ta vara på de goda idéer som finns i rikslagstiftningen, an-

nars vore vi dumma. Jag saknar att man inte ifrån landskapsregeringens sida 

gör egna politiska avvägningar; hur kan vi få det här politikområdet att fun-

gera på bästa sätt? Som jag sade tidigare i en replik har vi väldigt olika ar-
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betsmarknadsförhållanden i Finland och på Åland. Jag hoppas att man kan 

föra en principdiskussion om detta i näringsutskottet. Det är för viktiga frå-

gor att bara vifta iväg, att man har haft fullt upp att försöka skriva av rikslag-

stiftningen.  

När det gäller egna politiska målsättningar, det som är viktigt för Ålands 

Framtid och förhoppningsvis för många här i lagtinget är att näringslivet rul-

lar på och att folk har arbete. Det är som ltl Carina Aaltonen sade, vissa pas-

sar inte in på arbetsmarknaden och har olika typer av handikapp, det är helt 

sant. Då gäller det att man har välgrundade stödåtgärder. Man behöver inte 

kopiera det finska systemet rakt av. Det är ett fattigdomsbevis om ett så rikt 

samhälle som Åland inte kan ha till och med bättre stödåtgärder.  

Jag håller också med ltl Aaltonen om att tvåårsgränsen har slagit hårt mot 

många. Man borde ha den flexibiliteten i de här systemen att det inte ska vara 

så hugget i sten, för det har slagit fel flera gånger. 

Avslutningsvis, herr talman, jag hoppas att man i näringsutskottet kan titta 

igenom det här ordentligt och föra en principdiskussion med företrädare för 

landskapsregeringen som synbarligen inte har satt sig ner och funderat på om 

man skulle kunna förbättra den åländska arbetsmarknadslagstiftningen ge-

nom att ha ett totalt eget åländskt system. Min absoluta uppfattning är att vi 

kunde förbättra det.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Anders Eriksson håller med om att det är viktigt 

att man tar tillvara på goda idéer som finns på rikssidan. Det är väl så 

som den här framställningen också fungerar. Allting tas ju inte med från 

den finska lagen, därför finns det en massa olika punkter där det skiljer 

sig. Vi har olika arbetsmarknader. Vi kan inte jämföra rikets och Ålands 

arbetsmarknader.  

Om man hypotetiskt sett resonerar att vi skulle ha en helt egen lag så 

är det mycket möjligt att vi skulle behöva göra ändringar lika ofta. Nu 

har det gjorts 17 gånger sedan 2007 och det görs igen. Men det är för att 

arbetsmarknaden har förändrats och att det har funnits behov av för-

ändringar. Vi har också tagit dem Ad Notam här i vår framställning. 

När det gäller att vi skulle ha bättre stödåtgärder här än i riket så den 

ekonomiska situationen kanske inte är sådan just nu att det har funnits 

de möjligheterna.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

När jag pratar om ett eget system, näringsminister Eliasson, så menar 

jag och att man bör överväga om vi har någonting att vinna på att vi 

frångår blankettlagstiftningen. Presentationen som gavs från er sida vi-

sar ganska tydligt att det enda som man har haft fokus på är att få de 

ändringar i kraft som har gjorts på rikssidan. Flera av de här ändringar-

na är kontraproduktiva om vi tittar på den åländska arbetsmarknaden, 

en arbetsmarknad där det är svårt att få tag på arbetskraft inom flera 

olika sektorer. De åtgärder som man har på rikssidan har en helt annat 

fokus. Jag hoppas att man i näringsutskottet kan titta igenom det här 

och se vilka konsekvenser det får innan framställningen kommer till-

baka. Att man inte bara slår stämpeln på; OK, nu är lagstiftningen upp-

daterad, det är lika som i riket. Det viktiga är att vi gör avvägningar om 
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vad som är bäst för det åländska samhället, det är ju därför som vi har 

självstyrelse. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Arbetsmarknadslagstiftningen tillhör det mest komplicerade 

som vi har att göra med jämsides med sociallagstiftning, och det kan man 

säga att det här också är på sätt och vis. När AMS bildades gick ett lagpaket i 

flera omgångar som till lagtinget. Man stötte på problem när det gäller blan-

kettlagstiftning, inte bara för att det var i förhållande till riket utan för att det 

också gällde internationella konventioner.  

Före man ger sig iväg och tar över alla behörigheter bör man noga tänka ef-

ter vad som krävs i lagberedningsarbete och vad som krävs i internationell 

bevakning.  

En viktig utgångspunkt för hela lagstiftningen, hur den tolkas som blan-

kettlagstiftning och vad som ev. kan vara bra och mindre bra, när det gäller 

utkomststöd har diskussionen oftast varit både social och näringspolitisk. Ut-

komststödet är ju tillfälligt. Det är grunden för hela lagstiftningen. När man 

tidigare har sagt att Åland har lägre utkomststöd i riket så ska man se det i ett 

helhetsperspektiv. Man ska bedöma de insatser som man gör för att förkorta 

utkomststödstiden och därmed utnyttja näringspolitiska instrument, som 

man också i det här fallet har konstaterat här i lagstiftningen, och som man 

gör på kommunal nivå som t.ex. i Sund. Det ska ju finnas utrymme för ini-

tiativ på kommunal nivå. Det är där som den lokala kunskapen ofta finns. 

Hittills i debatten har det varit en felaktig beskrivning, som om det skulle 

vara antingen alla kommuner eller landskapet. Hela lagstiftningen går ut på 

att AMS eller landskapet har ett övergripande ansvar. Den stora fördelen är 

att man för ihop en massa olika åtgärder och koncentrerar i en sysselsätt-

ningsplan som har fokus på den enskilda arbetslösa.  

Med den här lagstiftningen kan man se att man uppnår någonting bra, att 

man förkortar utkomststödstiden samtidigt ger man möjligheter till arbete 

genom sysselsättningsplan och omställningsåtgärder osv. Jag tycker att hela 

systemet är en förenkling och att lagstiftningen kan vara komplicerad och be-

höver förändras med jämna mellanrum. Det är en sak som inte ska drabba 

den enskilda och inte heller sätta alltför stora krav på vare sig kommunerna 

eller AMS.  

Ser vi på arbetslöshetssituationen på Åland är den allmänna procenten i 

september 2,8 procent, enligt den här framställningen. Det finns en tendens 

till mera utbud av arbete. Ungdomsarbetslösheten har också gått ner ganska 

markant, särskilt i förhållande till omgivande regioner. Sverige har nivåer på 

15-20 procent medan vi har 7,3 procent. Det är naturligtvis för mycket, det 

gäller enskilda ungdomar och enskilda människor. Här kommer det in åtgär-

der för att göra det ännu bättre. Man kortar tiden som man är arbetslös, man 

sätter in utbildningsåtgärder och omställningsåtgärder osv.  

Den här lagstiftningen visar att det åländska samhället har ett grepp om 

arbetsmarknadsutvecklingen, det visar siffrorna. Också lagstiftningsmässigt 

går man in och gör väsentliga förbättringar med ganska klart fokus på dem 

som den här lagstiftningen riktar sig till, de som blir tvungna att söka ut-
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komststöd men som samtidigt får riktade insatser för att de ska få arbete. 

Tack.  

Talmannen 

Begär ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till näringsutskot-

tet. 

Första behandling 

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

Lagutskottets betänkande (LU 39/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 19/2009-2010) 

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! För snart ett år sedan godkändes Lissabonfördraget. Nu är det 

dags att revidera det igen men sannolikt på begränsade områden som har att 

göra med kontrollen av statsfinanserna inom unionen.  

När landskapsregeringen och lagtinget startade Lissabonprocessen för ett 

antal år sedan så var det fyra prioriterade områden som man lade fram gäl-

lande inflytandefrågor. För det första var det parlamentsplatsen, en plats i 

Europaparlamentet för Åland. Den platsen har vi inte ännu, men vi har skriv-

ningar och uttalanden som gör att om det blir omställningar för Finland, ev. 

utvidgning, så ska den platsen tillfalla Åland. Om tiden arbetar för detta eller 

inte kan man fråga sig, men i midsommartid 2007 fanns det i Finland en 

framställning om att man skulle vika en plats för Åland. Det gick inte i för-

handlingarna. I principdokument och i andra sammanhang har det funnits en 

förståelse för Ålands situation när det gäller den punkten.  

En annan punkt var talerätt i domstolen. Där har självstyrelselagen änd-

rats till den delen. I stort sett har man också från åländsk sida konstaterat att 

det har gått framåt. Till den delen är Ålands position i Europa unik för auto-

nomier. Det gäller naturligtvis också att pröva det här och komma vidare.  

När det gäller ministerrådsprocessen har den förstärkts i de principdoku-

ment som har utarbetats, medan tillämpningen återstår att utveckla i praxis. 

På den här punkten har debatten varit mera splittrad när det gäller betydel-

sen av ministerrådsarbetet som helhet och platsen vid bordet i den slutna 

ministerrådsprocessen i sluttampen där ett fåtal ärenden går fram.  

Sedan har vi den fjärde frågan, subsidiaritetsprincipen, där kommer en 

annan dimension av EU-kopplingarna från Åland till Bryssel in. Det gäller de 

nationella parlamenten. Första gången parlamentsdimensionen i EU kom 

fram var i Amsterdamfördraget 1997-1998. Jag kommer särskilt väl ihåg det 

eftersom liberalerna drev en progressiv aktiv EU-linje och ville lyfta fram be-

tydelsen av just parlamentssidan.  

Idag har vi kommit fram till en ny linje från EU:s sida när det gäller kopp-

lingen till de nationella parlamenten, dvs grundat på subsidiaritetsprincipen 

vill man införa en subsidiaritetskontroll för de nationella parlamenten. Sub-

sidiaritetsprincipen kalls också ibland närhetsprincipen, om vi förenklar det 

ska beslutsfattande ska ske på lägsta möjliga nivå.  
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Det är svårt att säga om den här kontrollen är komplicerad eller inte, den 

ska införas som en rutin i EU-parlamenten, vilket man också har gjort. I Sve-

rige har man haft två kontrollfall, i Finland har man inte haft något, såvitt jag 

vet.  

I förhandlingarna har det framkommit att riksdagen genom talmanskonfe-

rensen har gjort en ändring i arbetsordningen för att implementera kontrol-

len i Finlands riksdag. I samband med detta har också Ålands lagting hörts 

och självstyrelsepolitiska nämnden har gjort ett utlåtande till talmanskonfe-

rensen. Principen om att riksdagen är Ålands postlåda har etablerats. Det 

som Åland tycker och det som Åland framför genom ett motiverat yttrande 

ska delges riksdagen. Riksdagen ska vidarebefordra Ålands ståndpunkter i 

detta motiverade yttrande. Kopplingen till EU är någonting nytt. För min 

egen del säger jag att kopplingen dessvärre är via Finlands riksdag. Då kom-

mer vi in på detta med nationellt parlament. 

Lagutskottet har i sin behandling av Lissabonfördraget tagit upp två 

klämmar som berörde den här frågan. Det första var att det skulle vara en 

ändring i självstyrelselagen, att man etablerar vår ställning. Det andra var att 

man skulle fortsätta den här processen, att försöka få Ålands lagting till ett 

nationellt parlament och inte som både talmanskonferensen och grundlags-

utskottet säger att vi är ett regionalt parlament som inte har behörighet att 

själva sända det motiverade yttrandet till EU-institutionerna.  

Den ena klämmen var detta med självstyrelselagen och den andra kläm-

men att Åland skulle tas in i protokollet om de nationella parlamenten som 

finns i Lissabonfördraget. Huruvida det är möjligt att aktualisera nu vid en 

eventuell fördragsändring är för tidigt att svara på. 

Lagutskottet har begärt in självstyrelsepolitiska nämndens yttrande. Man 

konstaterade där att det här är i enlighet med de riktlinjer som man tidigare 

har fört fram både från självstyrelsepolitiska nämnden och från lagutskottet. 

Självstyrelsepolitiska nämnden skriver också att lagtinget är i färd med att 

utarbeta rutiner och system för hur kontrollen ska göras. Lagutskottet lyfter 

fram den aspekten att även om det är frågan om väldigt få fall som man har 

konstaterat i EU-länderna, i Sverige och i Finland, så kan det för Åland vara 

ett enskilt fall som är väldigt viktigt. Därför är det också viktigt att den här 

kontrollen kommer igång. Det vore intressant att få ett första fall. Vi måste 

naturligtvis utgå från att kommissionen, i och med detta system, i från början 

tar hänsyn till subsidiaritetsprincipen. Men om det dyker upp någonting ifrån 

Ålands sida så måste vi tydligt visa att vi faktiskt tar tillvara våra möjligheter 

till inflytande. 

Herr talman! Lagutskottet konstaterar att när det gäller lagstiftning så är 

det en tillfredsställande lösning. Med ett tillfredsställande menar vi att det 

fortfarande finns ett inflytandeunderskott när det gäller parlamentets roll 

men att lagtinget i alla fall idag finns med i EU-systemet, även om det är indi-

rekt. Det är indirekt i ministerrådet. Det är mera direkt i domstolen. Parla-

mentsplatsen är också indirekt genom olika typer av sekundär representation 

i Finland representation och också i parlamentet. 

Herr talman! Av dessa fyra inflytandefrågor så är det här en fråga. På alla 

punkter utom parlamentsplatsen är väl lösningarna rätt så tillfredsställande, i 

alla fall det som man realistiskt kan förväntas uppnå i det här skedet.  
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för en god presentation av lagutskottets betänkande. 

Det var klart och tydligt. En oklarhet uppkom för min del, gällande vår 

representation i EU:s högsta organ i praktiken, Rådet. Jag fick inte rik-

tigt klart för mig vad lagutskottets ordförande har för uppfattning om 

betydelsen av en tydlighet när det gäller Ålands roll i det samman-

hanget. Är det ändå inte på det sättet att vi skulle tillerkännas på kon-

stitutionell nivå i en lagstiftning av denna form i landet? En rätt till re-

presentation skulle vara ytterst värdefullt för att visa självstyrelsens 

ställning i den finska konstitutionen så länge EU godkänner enbart sta-

ter som medlemmar. Ur den synpunkten skulle det vara särskilt värde-

fullt. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag kan inte förneka att det skulle vara värdefullt. Jag tror 

inte att det är så enkelt. Man brukar ibland hävda att Åland är en sär-

skild juristriktion i Finland. Där ligger problemet, i förhållande till EU 

så är vi ju inte det. Vi är en juristriktion inom Finlands statsgränser. Det 

är värdefullt att försöka se hur man ska kunna stärka den åländska rol-

len i ministerrådet. Det gäller också att utgå ifrån att vi idag har den 

ställning som vi har och den ska vi utnyttja. Det här ärendet behandlar 

ju inte heller den frågan. Diskussionen är intressant men den ligger lite 

utanför dagens ämne.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Vi är medvetna om att det ligger lite utanför dagens ämne. 

De fyra inflytandefrågorna har ju behandlats gemensamt, det tog även 

utskottsordförande upp i sitt anförande. 

Vi har gjort en hel del framsteg både när det gäller självstyrelsens för-

hållande till grundlagen, i den senaste grundlagsrevisionen och därmed 

riksdagens skrivningar om självstyrelsens ställning i den finska statsför-

fattningen. Vi har också gjort framsteg genom gediget arbete i vår repre-

sentation gentemot EU. Nog är det väl viktigt att man fortsätter att ar-

beta på att även höja den konstitutionella statusen när det gäller frågan 

om ministerrådet och vår, de facto, rätt till representation där. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Ja, jag håller med. Samtidigt ser jag två tydliga dimension-

er. Den ena är den konstitutionella juridiska där man försöker stärka 

hela tiden, samtidigt som det gäller att utnyttja det inflytandet som vi 

har. Jag tror att vi på Åland, genom våra politiska representanter, kan 

säga att vi har varit tämligen smarta till den delen och kunnat påverka 

både riket och EU-institutionerna, dels genom våra tjänstemän men 

också genom att lagtinget har kryssat i motvindarna som finns. Det är 

klart att fullständig representation i ministerrådet är någonting som 

men man kan kämpa för. Europaparlamentsplatsen tror jag mera att 

kan vara inom räckhåll.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Harry Jansson 

Herr talman! Lissabonfördragets efterbörd har nu kommit till frågan om sub-

sidiaritetsprincipen införlivande i självstyrelselagen och vårt system. Som vi 

kunde konstatera i samband med remissen av presidentens framställan så är 

det ett system som kommer att ha en mycket marginell betydelse för vårt par-

lament. Orsaken är att det enbart är på de rättsområden som är delade, dvs 

mellan unionen och medlemsstaterna, som den kommer att kunna tillämpas. 

För Ålands del gäller det enbart när detta parlament har lagstiftningsrätt.  

Det här innebär att vi ifrån centerns sida anser att vi måste ha ett mycket 

praktiskt sinnelag när det gäller de formella strukturer som vi tänker bygga 

upp för att hantera den här typen av ärenden. Vi måste se till att minimera 

belastningen på lagtingets redan begränsade personalresurser och att man 

inte ödslar alltför mycket tid att titta på vad kommissionen eventuellt har 

gjort fel. 

Som jag redan sade i remissen för en tid sedan så måste vi kunna förutsätta 

att våra representanter på EU-nivå, den typen av tjänstemän kommer att ha 

Ålands lagstiftning i blickfånget hela tiden. Nu får vi snart en nationell expert 

med säte inom kommissionen, ifall landskapsregeringens förslag går igenom. 

Nog sagt om den här biten. Jag anser dels att lagutskottets ordförande re-

dogjorde mycket bra för utskottet slutsatser och dels med tanke på frågans 

betydelse. 

Jag kan bara konstatera att vi har sett till ifrån åländsk sida att lagtingets 

status har beaktats så långt det var möjligt att övertyga Helsingfors, finska 

statsmakten, i det här skedet. Vi misslyckades med att få vår status som nat-

ionellt parlament och därmed får vi inte heller rätten att nyttja en av Finlands 

två röster. 

Herr talman! Jag ska välja att blicka lite framåt. Lagutskottets ordförande 

Olof Erland uppehöll sig också lite vid dessa frågor, bl.a. den mångomtalade 

EU-platsen. Jag vill särskilt tacka centergruppens Jan Salmén för att han 

ständigt påminner oss om denna brist i vårt demokratiska system. Det är 

någonting som han också gör mycket tydligt för oss i lagutskottet, att här är 

det någonting som saknas. När det gäller just den biten så är det den felande 

länken på allvar i Ålands medlemskap i Europeiska Unionen. Med tanke på 

att Finlands regering har gjort rätt starka utfästelser när det gäller EU-

platsen, man har åtagit sig att jobba både nationellt och särskilt på EU-nivå 

för att säkerställa Ålands internationella status, särställning som det stod i 

principbeslut från maj 2009. Då måste vi också utkräva en redogörelse för 

vad som har hänt sedan Lissabonfördraget trädde ikraft.  

I och med att lantrådet är på resa får vi väl vänta till budgetbehandlingen 

innan vi får ta del av den redogörelsen. Senast då landskapsregeringen kom-

mer med en ny prioriteringslista med EU-ärenden, som man kommer att 

jobba med, kan vi förvänta oss att få en inblick i vad som har hänt. 

Jag har för min del trott att Ålands EU-dörr för alltid är stängd i och med 

att Lissabonfördraget är godkänt och ikraft. Man har i samband med Lissa-

bonfördraget skapat ett system där ministerrådet, europeiska rådet, kan göra 

vissa föredragsförändringar.  

Det var med glatt humör som jag igår kväll tog del av en skrivning i en EU-

rättshandbok. Man konstaterade att i samband med Lissabonfördraget så 

ändrade man på konstitutionella fördragets bestämmelser om hur EU-

stadgan, om mänskliga rättigheter dvs anslutningen till Europeiska männi-
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skorättskonventioner, ska gå till enligt Lissabonfördraget. Enligt konstitut-

ionella var det rådet som skulle fatta beslut, med kvalificerad majoritet, om 

anslutningen. Jag har för mig att ett sådant godkännande från europaparla-

mentet var lydelsen i det fördraget.  

I Lissabonfördraget ska stadgan och därmed anslutningen till människo-

rättskonventionen ske i enlighet med medlemsstaternas konstitution. Detta 

innebär att Ålands lagting måste kopplas in i den kommande ratificerings-

processen vad gäller anslutningen för unionens del till människorättskon-

ventionen.  

Jag tror inte att detta är någonting som aktörerna i Helsingfors kommer 

att vara särskilt tilltalade av, att ånyo ha detta parlament med i den fortsatta 

processen när det gäller den praktiska utformningen av EU-fördragens var-

dag. Jag har svårt att se hur man ska kunna förbigå lagtinget i och med den 

här nya skrivningen i Lissabonfördraget.  

En juridifiering av stadgan innebär att finländska domstolar och myndig-

heter, och därmed även åländska, ska tillämpa bestämmelserna i stadgan i 

ärenden som hör till unionsrättens tillämpningsområden. Knappast kan man 

då förbigå lagtinget när det gäller att även denna gång sätta igång med ratifi-

ceringen av EU-stadgans praktiska förverkligande.  

Det är att ge lite hopp till dem som har varit förtvivlade över att vi hädanef-

ter inte kommer att ha någonting att säga till om när det gäller EU-vardagen. 

Ingen tror väl på allvar att medlemsstaterna vågar öppnar Lissabonfördraget 

på nytt i den omfattningen att Åland annars kommer att bli inblandad i det.  

Herr talman! Sedan är det en helt annan sak om vi ska nyttja det här kortet 

eller om vi helt enkelt ska välja att acceptera än en gång att våra demokra-

tiska mekanismer inte är i full gott skick med tanke på detta parlaments sta-

tus.  

Herr talman, det kan bli intressanta diskussioner även framöver i detta 

ärende, tack.   

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är glädjande att kollegan Jansson också har insett att 

det åländska EU-loppet inte var kört i och med Lissabonfördraget. Det 

var andra tongångar tidigare. Det är ju bra.  

Det blev dock en oklarhet i inlägget när det gäller parlamentsplatsen. 

Kollegan Jansson uttryckte sig ungefär så att både nationellt men sär-

skilt internationellt har Finlands regering lovat att jobba för Ålands sak. 

Jag skulle vilja fråga var det nationella löftet ligger, beaktande av att 

Finland riksdag här om året med ställningen 199-1 sade nej till en nat-

ionell lösning för Ålands del när det gällde är parlamentsplatsen. Vad är 

det för nationella löften som vi har ifrån Finlands regering?  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Vad gäller det nationella spåret så vill jag hänvisa till 

den dåvarande statsminister Matti Vanhanens brev, som finns som bi-

laga till lagutskottets betänkande över Lissabonfördraget. Det är kopplat 

till det faktum att för att det ska bli resultat på EU-nivå, dvs att Finland 

ska kunna förverkliga sina utfästelser om att arbeta för EU-plats, så 

krävs det nationell handlingskraft först. Det börjar naturligtvis i stora 

utskottet, EU-utskottet i riksdagen innan vi kommer att nå dit. Det är 
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den kopplingen som jag har gjort. Det krävs ett nationellt handlande för 

att förverkliga det som Finlands regering lovade i maj 2009, att fortsätta 

förhandla på gemenskapsnivå om fördelningen av parlamentsplatser 

och hävda Ålands internationella ställning och självstyrande status. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för den preciseringen. Det var uppenbarligen en fel-

sägning ifrån kollegan Jansson sida. Det var det internationella spåret 

som även erfordrar en nationell beredning, både före och efter för att det 

ska fungera.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Det är glädjande att vi förstår varandra. Det finns tillräckligt med miss-

förstånd ändå i de här frågorna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Lagtinget hade en chans att få en lösning på inflytandefrå-

gorna, subsidaritetskontrollen inbegripet, och inte en närmast förned-

rande postlådslösning. Lagtinget hade en chans när man tog ställning 

till Lissabonfördraget. Om man skulle ha sagt nej, eller låtit bli att be-

handla det så kunde man ha fått en lösning på de här frågorna. Det är 

det som är sanningen. Att stå här och försöka slå blå dunster i lyssnarna 

att det finns en annan alternativ väg att gå är inte sant. Tror ltl Harry 

Jansson att de här undfallenhetsmännen och kvinnorna som sitter här i 

lagtinget nu ska ta den chansen och börja kräva saker här och ting när 

man inte vågade göra det med Lissabonfördraget? Glöm det, ltl Jansson! 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Tyvärr ägnar sig ltl Sundman än en gång åt sitt öns-

ketänkande. Att det är vi allena som bestämmer vad som händer med 

självstyrelselagen och vad som ska hända med vårt medlemskap i Euro-

peiska Unionen. Så länge vi är en del av Finland så är det Finlands riks-

dag och regering som har samtliga bollar på planhalvan. Frågan är om 

de ska spela över någon boll överhuvudtaget till den åländska sidan? En 

tillräcklig majoritet i detta parlament ansåg att det skulle ha varit direkt 

självmålstaktik av lagtinget att säga nej till Lissabonfördraget i ett läge 

där vi i alla fall hade nått en bit på vägen. Ingen är riktigt nöjd med slut-

resultatet, mycket kan kritiseras. Alternativet skulle än en gång ha varit 

sämre för Åland totalt sett.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Att kalla det för självmål är väl rätt benämning på det agerande 

som lagtinget gjorde när man sköt bollen i eget mål och godkände Lissa-

bonfördraget, utan att ha någon av inflytandefrågorna på plats. Det var 

ett självmål. Det finns några ledamöter som tappert hävdade strategin 

att skjuta bollen i det andra målet. Om man har den där synen på själv-
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styrelsen; att självstyrelsen inte har någonting överhuvudtaget att säga 

till, då är det nog verkligt illa om centerns gruppledare har den synen. 

Om man kallar att inte godkänna Lissabonfördraget för självmål ska 

vi nu då ta stadgan om mänskliga rättigheter? Ska vi motsätta oss den, 

en sak som vi verkligen vill godkänna, vad är inte detta då? Det är väl att 

välta hela målburen i så fall! Jag förstår inte resonemanget och kopp-

lingarna att bollarna är på andra sidan Skiftet. Det är någonting som 

inte stämmer i det här resonemanget, ltl Jansson.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Resonemanget stämmer ju inte genom att ltl Sundman 

väljer att blanda in sin replik i mitt huvudanförande. Då kan det inte bli 

annat än snömos, det kan inte hjälpas. 

Vi hade vissa fördelar med att godkänna Lissabonfördraget. Vi fick en 

begränsad talerätt. Hade det gått som ltl Sundman önskade så hade vi 

varit utan allting idag. Vem tror att Finlands regering och riksdag skulle 

ha kommit tillbaka till oss när man gick så långt som man ansåg det 

möjligt. Trots bristerna så har vi en talerätt. Vi vet att våra synpunkter 

alltid kommer att komma fram inför EU-domstolen i samband med en 

ny rättsprocess där vi är på de anklagades bänk. Vi vet att process språ-

ket är svenska mm. Att hävda att vi ingenting har uppnått är nog att för-

akta ett rätt idogt arbete som har gjorts trots allt.   

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Vtm Gunnar Jansson 

Tack värderade talman! På den liberala lagtingsgruppens vägnar vill jag 

meddela att vi är tillfreds med lagutskottets behandling av denna framställ-

ning av republikens president. Vi konstaterar att lagutskottet har gjort ett ge-

diget arbete, satt sig väl in i frågan och kommit med klara ställningstaganden 

till det som presidenten begär om. 

Närhetsprincipens efterlevnad är någonting som också angår Ålands lag-

ting. Vi hanterar nu mycket praktiska frågor. Så praktiska frågor att av prin-

cipiella skäl bör de normeras i självstyrelselagen, men deras konstitutionella 

nivå är rätt så blygsam faktiskt. Hanteringen av subsidaritetskontrollen ute i 

EU-medlemsländernas parlament och andra parlament med lagstiftnings-

makten varierar i hög grad.  

Jag har roat mig med att titta lite på dessa parlaments föredragningslistor 

och ett gemensamt drag framträder. Det är informationen om det som pågår. 

Där tycker jag att Sveriges riksdag kanske intar en ganska särklassig ställning. 

I plenarsammanträdenas föredragningslistor kungörs det vilka ärenden som 

har inkommit från EU och när åtta veckors terminen går till ända. Jag tycker 

att det är ett exemplariskt sätt att sprida information. Jag tycker att lagtinget 

kan överväga att fundera på detta. Möjligen inte bara beträffande de subsidi-

aritetsärenden som riksdagen förmedlar hit utan egentligen alla subsidiari-

tetsärenden som rör sig i unionen. Att vi också själva som medlemmar i par-

lamentet kan följa med hur andra parlament betraktar unionens och kom-

missionens förslag från synpunkten av subsidiaritetsprincipens efterlevnad.  

Vi har redan en god möjlighet i lagtinget och framförallt i självstyrelsepoli-

tiska nämnden att följa med lagstiftningsprocessen i unionen genom de må-
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natliga program som presenteras. Därför vore det värt att kanske fundera just 

på informationsgången till ledamöterna av lagtinget. Den frågan behandlar vi 

en arbetsgrupp under talmannens ledning. Den gruppen har i uppgift att se 

över lagtingsordning och lagtingets arbetsordning. Jag är övertygad om att vi 

kan finna bra lösningar på hur inte bara handläggningen av dessa ärenden 

ska gå till utan kanske ännu mera hur informationen om dem kan förmedlas.  

När man säger att Sveriges riksdag har behandlat två kontrollärenden så 

kan det stämma för en tid ganska långt tillbaka, att behandla ärendena som 

sådana. Det är ärenden som Sveriges riksdag har informerats om på samma 

sätt som Finlands riksdags stora utskott har informerats om i ljuset av må-

nadsrapporterna om initiativen i kommissionen. Man förstår man vilken stor 

mängd av unionens lagstiftningsprojekt som de facto är föremål för subsidia-

ritetskontroll.  

Jag tror att vi i denna lagtingsordnings- och arbetsordningsgrupp kanske 

tittar lite närmare på detta. Det var min ena iakttagelse. 

Den andra iakttagelsen som i någon mån berörs i betänkandet tänker jag 

också berätta lite närmare om; behandlingen i riksdagens grundlagsutskott. 

Jag hördes i riksdagens grundlagsutskott i oktober i detta ärende på lagtinget 

och självstyrelsepolitiska nämndens vägnar. Jag noterar med tillfredsställelse 

på sidan 4, i detta onumrerade betänkande, precis det som också var föremål 

för diskussion i grundlagsutskottet, dvs vad betyder förvärvet kan? Det står i 

paragraf 59a att lagtinget kan. Det betyder precis det som står här; det är en 

rättighet för lagtinget att yttra sig, att motivera sitt yttrande eller att låta bli. 

Det fanns till och med de som förde ett resonemang i riksdagen om att man 

kunde överväga att nu eller någon gång byta ut detta kan till ordet har rätt. 

Det här är semantik. Jag vill bara poängtera att kan betyder här uttryckligen 

det som står i betänkandet, dvs har rätt. 

Den andra frågan som var föremål för ganska djup diskussion under ut-

skottsbehandlingen i riksdagen var frågan om nationellt parlament kontra 

regionalt parlament, lite i stil med vad utskottsordförande berörde. Jag får 

säga vad jag sade men jag får inte säga vad de andra sade. Jag kan samman-

fatta iakttagelserna att terminologin nationellt parlament är typisk EU-slang 

som förekommer i framställningen, det ska medges. Den termen kan överhu-

vudtaget inte påverka Ålands lagtings status. I ärenden under lagtingets be-

hörighet också i förhållande till EU, såsom det redovisas på sidan 5, är lag-

tinget ett nationellt parlament. Av den enkla anledningen att inget annat par-

lament kan inta lagtingets ställning i den typen av ärenden, i motsats till fallet 

i federationer, såsom i Belgien och i Österrike, där ett nationellt parlament ef-

ter en viss tid och på ett visst sätt kan gå in och ta ställning i ett delstatspar-

lament.  

De här termerna ska ses i ljuset av det som kallas EU-slang och påverkar 

inte på något sätt Ålands lagtings status. 

Utskottet föreslår att denna presidentframställning ska bifallas. Den libe-

rala lagtingsgruppen är precis av samma åsikt. Tack.  

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Det är en intressant diskussion i det här ärendet. För vår del har 

detta med Lissabonfördragets vara eller icke vara för Åland kanske varit en 

ödesfråga för Åland. Vi har förlorat den debatten, det slaget har gått förbi. Nu 

gäller det att ta vara på de beståndsdelar som är viktiga och är kvar för Åland. 
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En av de beståndsdelar som vi har sagt att är viktiga är att vi skulle ha en av 

Finlands två röster vid subsidiaritetsövervakningen. Vi vet att vi inte har fått 

det, vad kan vi istället få av detta?  

Det kom ett förslag till en proposition. Redan vid ett samråd i självstyrel-

sepolitiska nämnden framkom att det fanns en text som sade att Åland kunde 

få komma med sin ståndpunkt.  

Resonemanget som vi förde i självstyrelsepolitiska nämnden, på initiativ 

av obunden samling, gick ut på att vi borde ha samma terminologi, dvs ett 

motiverat yttrande precis som de andra nationella parlamenten. Det var 

också diskussion om ordet kan, vad det innebär och om det innebär att man 

har rätt. De här orden är väldigt viktiga i det här sammanhanget. Man kan 

anse att det kanske är en pipa snus, men det är det de facto inte. Det har ändå 

en ganska stor betydelse. 

Intressant är att ltl Olof Erland, tillika ordförande i lagutskottet, på ett be-

römvärt sätt lyfte frågan om Åland borde tala direkt med EU istället för att gå 

via Helsingfors när det gäller det motiverade yttrandet. Vi har fått en säker-

hetsventil, vårt motiverade yttrande kommer alltid att biläggas. Visst skulle 

det ha känts bättre om vi hade fått gå raka spåret till Bryssel än att gå via 

Helsingfors. 

Det skulle vara intressant att veta om man fortsättningsvis arbetar på den 

vägen? Huruvida man arbetar på den inslagna vägen kanske de tidigare ta-

larna från regeringspartierna kunde informera om till oss i oppositionen. 

Lagtinget har nu att bestämma hur man internt organiserar sina rutiner 

och arbetet med denna subsidiaritetsövervakning och på vilket sätt man ska 

hantera det när ett sådant ärende kommer hit. 

Det har varit en intressant historiebeskrivning. Jag önskar att man mera 

tittar framåt och ser på vad vi kan göra bättre. Vi vet att vi har förlorat det här 

slaget vad beträffar inflytandefrågorna nästan till 100 procent, vilket jag säger 

för att det var vår ståndpunkt. Vi försöker nu ta vara på det här. Jag tycker 

ändå att det har varit en intressant historisk tillbakablick.  

Mest intressant tycker jag det var när ltl Harry Jansson försökte byta ben. 

Jag åtminstone upplever att han tidigare i diskussionerna har varit bra myck-

et mera provokativ. Vi ser att det också i politiken lönar sig att ibland byta 

ben. Jag har förstått att han har avancerat till gruppordförande för lagtings-

gruppen centern. Det var tydligen värt att byta ben ibland. 

När det gäller att man har en nationell lösning, att man skulle få EU-

parlamentsplatsen så har man tillåtits här att också diskutera andra saker. 

Jag skulle vilja föra in debatten på EU-parlamentsplatsen. Vi har ifrån obun-

den samling sida hävdat att EU-parlamentsplatsen är väldigt viktig. Det ger 

väldigt stora kringeffekter. Man får specialmedarbetare och man kan ta prak-

tikanter också ifrån Åland utan att tillhöra något särskilt parti. Det skulle 

också vara väldigt intressant att veta hur man arbetar på den här fronten 

idag? 

En enhällig motion skrevs från lagtingets sida, fördes till Finlands riksdag 

men röstades ner. Man var inte inne för att man skulle lösa det här nationellt, 

man ville föra det över på någon annans bord. Vi har inte sett någon lösning 

på detta ännu.  

Vi kan också bara konstatera att trots det ställer sig de flesta partier här på 

Åland bakom ett parlamentsval där man ställer upp en åländsk kandidat för 

att rösta in ett parti som heller inte har stött den här saken i Finlands riksdag. 



  

34 

Alla dessa saker sammantaget ger ett ganska tillbakadragande intryck för 

åländsk politik, vilket jag tycker att är ledsamt.  

Däremot tycker jag att det är roligt nu när vi i den här parlamentariska 

kommittén för översynen av självstyrelselagen gemensamt har skrivit ett väl-

digt bra betänkande, i motsats till den feghet som jag kanske upplevde vad 

beträffar Lissabonfördraget.  

Det här förslaget som föreligger till framställning tycker vi ifrån obunden 

samlings sida att är okej.  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Den här debatten är ganska typisk för åländska EU-debatter, 

speciellt när man hör på lagutskottets båda såta bröder, ltl Olof Erland och ltl 

Harry Jansson, vilka stora ord man tar om detta som egentligen inte är så 

mycket att prata om sist och slutligen.  

När det verkligen gäller, som att ta ställning till Lissabonfördraget, då finns 

inte de stora orden kvar, tyvärr. Det är åländsk politik och det är svaret på att 

vi har kommit så liten bit på väg när det gäller vårt EU-inflytande. 

När det gäller subsidaritetskontrollen så av de fyra inflytandefrågorna så är 

inte det här någon stor sak. Detta är ganska målande för vårt EU-arbete. Vi 

började med kravet på att man ifrån åländsk sida ursprungligen skulle ha en 

av Finlands två röster vid subsidiaritetsövervakningen, ett fullt legitimt krav. 

Det blev ingenting. Vi får istället möjligheten att skicka ett brev till riksdagen. 

Vi har underordnat oss Finlands riksdag. Jag tycker inte, som ltl Olof Erland, 

tillika lagutskottets ordförande säger, att riksdagen på något sätt är en un-

derordnad liten postlåda till Ålands lagting. Jag tror nog att vi är ganska en-

samma om den synen.  

Också det som sägs i tilläggsprotokollet till Lissabonfördraget, skrivning-

arna om de nationella parlamenten så är det helt klart att lagstiftningsmakten 

i Finland är delad mellan riksdagen och lagtinget. Jag tyckte att lagutskottets 

ordförande sade att hur det kommer att bli med den saken är det inte någon 

som vet idag. Man kan väl tillägga att det kanske blir som det brukar bli när 

det gäller åländskt EU-inflytande.  

Jag begärde ordet med anledning av det som jag tog upp i remissen av 

detta ärende till lagutskottet. Det sägs i 59a § nu, och också tidigare, att; 

”landskapsregeringen har rätt att delta i beredningen vid statsrådet av Fin-

lands ställningstagande till beslut som fattas inom Europeiska Unionen”. Vi 

vet att det arbetet sker enbart på finska, finsk dokumentation och finska mö-

ten. Jag bad lagutskottet att speciellt titta på den biten. Jag konstaterar att de 

som sitter i lagutskottet anser synbarligen inte att det är viktigt på vilket 

språk dessa frågor drivs. Det tycker jag minst sagt är trist. Det är så pass vik-

tigt, vi kan inte blunda för den här verkligheten hur länge som helst.  

Det som också sägs, och som har sagts tidigare, är; ”om landskapets och 

rikets åsikter inte kan samordnas ska landskapets ståndpunkt på begäran 

av landskapsregeringen delges när Finlands ställningstagande presenteras 

i Europeiska Unionens institutioner.” Är det någon som tror på fullt allvar att 

det finns någon ute i Europa som bryr sig om ett sådant ställningstagande? Vi 

är ju t.o.m. nere på en nivå under regionkommittén. Jag vill veta om man 

överhuvudtaget har diskuterat språkproblematiken i lagutskottet eller är det 

fullständigt ointressant?  
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag tycker faktiskt att kollegan Eriksson var orättvis mot 

vårt arbete i självstyrelsepolitiska nämnden när det gäller den här frå-

gan. I det första förslaget som kom från riksdagen så skulle lagtinget ges 

rätt att ge ett utlåtande till stora utskottet. Det motsatte vi oss och bad 

landskapsregeringen förhandla. Vi skötte också själva våra kontakter till 

riksdagen på ett sådant sätt att det blev vår text från lagtingets sida som 

ska vidareförmedlas till EU:s institutioner. Därmed tyckte jag att det var 

ett ganska fyndigt uttalande som lagutskottets ordförande Olof Erland 

gjorde här med riksdagen faktiskt är vår postlåda gentemot EU. Vi ska 

inte ta bort värdet av den väsentliga förändringen som kunde göras.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är i för sig sant. Jag har själv varit med i självstyrelsepolitiska 

nämnden och stött det här. Jag ville peka på att vi börjar med att vi bör 

få en av två platser när det gäller subsidiaritetsövervakningen till att vi 

får möjligheter att ge ett skriftligt yttrande. Det är riktigt att det har för-

bättrats. Enligt mitt synsätt, ltl Jansson, så är det på en väldigt, väldigt 

underordnad nivå i förhållandet till att vi skulle ha en EU-

parlamentsplats och i förhållandet till att vi får deltagande i minister-

rådsarbetet att fungerar på ett bra sätt.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! För min personliga del har jag aldrig varit särskilt impone-

rad av röstdiskussionen eftersom min bedömning är att det inte har sär-

skilt stor betydelse. Det viktiga är, om vi har en åsikt i subsidiaritetsfrå-

gorna, att vi får ett antal andra parlament med oss runt i Europa så att vi 

kan påverka kommissionen den vägen. Det finns ju inte någon annan 

väg. Vi kan inte ensamma påverka kommissionen. Vi måste få en massa 

andra länder med oss.  

Om man siktar mot trädtopparna och når de översta grenarna då är 

det ovanligt bra resultat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tolkar ltl Jansson, när han säger att han inte är imponerad av röst-

diskussionen, att han troligtvis menar att vi skulle ha en av två röster i 

subsidiaritetsövervakningen. Inte är jag så speciellt imponerad av det 

heller. Om vi utgår ifrån att det finns två i detta sammanhang jämställda 

parlament så är det viktigt att vi har samma möjlighet som Finlands 

riksdag att utöva vårt inflytande. Därför tycker jag att det har ett visst 

värde. Jag är inte heller speciellt imponerad av subsidiaritetskontrollen 

som sådan. Jag är helt övertygad om att våra resurser inte räcker. Det är 

orimligt att vi ska ta del i det spelet när stora nationella stater väldigt 

sällan gör det.  

Sist och slutligen är det som jag sade inledningsvis; det är väldigt 

stora ord om ganska små saker i den här debatten, tyvärr.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ytterligare ordet?  Diskussionen är avslutad. Väcks 

förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är av-

slutad.  
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Första behandling 

7 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) 

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! På 1600-talet fanns det en samhällsfilosof, Thomas Hobbes, 

som utgick från att samhället är kallt, rått och brutalt. Det kan man väl tycka 

att stämmer ganska bra i november. Det är mörkt och kyligt. Thomas Hobbes 

resonemang var utgångspunkten till grunden för hur man ser på samhället 

idag. Samhället kan stöda sig på religionen och människorna kan finna tröst i 

mörkret via den. Samhället kan ha en stark stat som säger vad man ska göra, 

via lagstiftning och dekret talar man om för folket hur de ska bete sig och 

samtidigt ger man ett skydd.  

Thomas Hobbes kom fram till att för att samhället ska fungera så behöver 

man har ett kontrakt, man behöver komma överens över att klara de gemen-

samma angelägenheterna. Människornas utgångspunkter är att man vill ha 

trygghet. Det är vad det handlar om när det gäller en av våra faktiskt kon-

stitutionella frågor. Man brukar definiera dem som frågor som enligt självsty-

relselagens 55 § kräver kvalificerad majoritet. Det är detta som det handlar 

om idag, nivågarantilagen, landskapslagen om vissa grunder för landskapets 

hushållning. 

När självstyrelselagen kom till på 1920-talet var också tryggheten särskilt 

viktig. Precis som för Färöarna och Grönland hade staten Finland ett intresse 

av att det inte skulle vara sociala förhållanden på Åland som var sämre än so-

ciala förhållanden i riket. Precis så är det också i Danmark idag när Grönland 

och Färöarna får en klumpsumma för att trygga den sociala servicen. 

När enahanda förmåner infördes så var det detta som var syftet. Så små-

ningom kom man bort från den absoluta detaljen och började se mer på över-

gripande områden inom socialväsendet såsom skolan mm.  

Man tog initiativ i en motion till en ny självstyrelselag 1971, om jag minns 

rätt. I början på 80-talet var det så pass mycket på gång, man såg att här blir 

det en friare ekonomi, oberoende om det blir med egen beskattning eller inte. 

För att stilla den här oron att man riskerar tryggheten på vissa områden i 

samhället ville man införa garantier. Man kan säga att det var av politiska 

skäl. De garantierna omfattade fyra områden; sociala området, regional för-

delning, vissa särskilda näringsstöd och skärgårdstrafiken. Det var en trygg-

hetslag, en nivågaranti.  

När man så småningom utvecklade det åländska regionala fördelningssy-

stemet så införde man landskapsandelar år 2006. Det gjorde att den här ni-

vågarantilagen till den delen det blev meningslös. Det var olika system i riket 

och i landskapet som gjorde att det inte fanns någon möjlighet till jämförelse. 

Man förstod att det inte skulle fungera, medan de andra delarna blev kvar 

men de har aldrig tillämpats. Ingen har åberopat det hela. I och med att lagen 

fanns så var man medveten om att man skulle hålla nivån. När det gäller den 

sociala nivån och på de andra områdena så har det visat sig att Åland har en 
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nivå, i budgettermer åtminstone, som ligger långt över riksnivåns väsentliga 

områden. 

Det som gjorde att den här lagstiftningen aktualiserades var landskapsre-

geringens framställning om barnomsorgslagen som gick till social- och miljö-

utskottet. Social- och miljöutskottet begärde ett utlåtande från till lagutskot-

tet. Lagutskottets utlåtande som gavs i våras hade som utgångspunkt att la-

gen finns kvar. Vad behöver man då göra? Slutsatsen var man måste den här 

analysen, för det första. Om nivån ifrågasätts så måste man kunna visa ge-

nom indikatorer att det finns en likvärdig nivå som i riket. För det andra, 

man kom fram till att jämförelsen måste göras på en övergripande nivå i ett 

helhetsperspektiv. Helhetsperspektivet betyder, t.ex. när det gäller utkomst-

stöd, att utkomststödet ska jämföras med andra stimulansmedel för att göra 

utkomststödet mindre tillfälligt för att man ska få arbete. Detta visar att jäm-

förelserna är problematiska. Det är svårt att göra helhetsperspektivet och se 

det i ett sammanhang. Samtidigt konstaterade utskottet att om detta ifråga-

sätts så ska det gå till högsta förvaltningsdomstolen. Där ska man då göra en 

bedömning av åländsk lagstiftning och av finsk lagstiftning på ett område där 

jämförelserna är mer eller mindre svåra att göra, men med tiden utvecklas 

olika system för de sociala förmånerna. Det var utskottets slutsatser. Det är 

en rättsotrygghet med domstolsprocessen, två olika lagstiftningssystem som 

förändras i olika takt över tiden och att man ska göra övergripande jämförel-

ser. 

Efter utlåtandet har lagtingsgrupper tagit initiativ till att göra en lagmotion 

för att avskaffa nivågarantilagen. Den lagmotionen har lagutskottet behandlat 

med grund i det utlåtande som vi gjorde till social- och miljöutskottet men 

också i förhållande till tryggheten i samhället i allmänhet. Människor vill ha 

trygghet och människor vill ha försäkringar om att samhället är rättvist. 

I utskottet har vi diskuterat konsekvenserna av att man tar bort den här la-

gen och eventuellt vad som då skulle garantera tryggheten. Vi har diskuterat 

skärgårdslagstiftning och basservicelagar osv. Vi har också diskuterat det som 

finns i nuvarande 3 § nivågarantilag, att man kan införa tillämpningsföre-

skrifter och ändra lagen osv. 

Den viktigaste slutsatsen från utskottet var att Åland har en parlamenta-

risk demokrati. I demokratin har man en folklig representation, parlamentet 

har ett allmänt intresse och parlamentet har som grundprincip att utkräva 

ansvar av dem som regerar. På det här sättet kan man säga att folket har sin 

röst med i systemet, vill man ha trygghet så röstar man för trygghet. 

Vi kan också konstatera att i 44 § självstyrelselagen står det att man i bud-

geteringen ska eftersträva minst samma sociala förmåner som i riket. I 19 § 

grundlagen står det att det ska finnas grundläggande rättigheter på det soci-

ala området. Det har lagutskottet konstaterat och menar då att när man tar 

bort nivågarantilagen så finns det parlamentariska ansvaret kvar, demokratin 

finns kvar, självstyrelselagen finns kvar och grundlagen finns kvar.  

Sedan kan man utvidga den här diskussionen, vilket vi inte har gjort i ut-

skottet. När det gäller barnomsorgen, som var upphov till social- och miljöut-

skottets förfrågan om utlåtande, så gick diskussion att man på en punkt åt-

minstone försämrade de välfärdstjänster som samhället ger; rätt för föräldra-

lediga att ha barn, upp till tre år, på daghem. Den välfärdtjänsten skulle över-

låtas till kommunernas egen prövning. Vi skriver i lagutskottets utlåtande att 

det inte anses vara en sådan åtgärd som omfattas av de grundläggande rättig-
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heterna enligt grundlagen. Det här är ett sätt att säga att nivågarantilagen 

eventuellt gav restriktioner, det har ju inte prövats i domstolen och då vet 

man inte. Den budgeteringsprincip, som man ska ha enligt utskottet, den be-

gränsas av självstyrelselagen och grundlagen. I övrigt är det parlamentet och 

de folkvalda representanterna som bestämmer. 

Tar man t.ex. barnomsorgen i riket och på Åland år 2008 så om man räk-

nar per innevånare så är den över budgeten i kommunerna sammantaget, 

399 euro i riket och 588 euro på Åland. Inom barnomsorgen finns det vissa 

områden där riket har mera kostnader, de har gratis förskola och de har an-

staltsvård för familjer och barn. I övrigt har vi högre nivåer. Man kan rent te-

oretiskt säga att vi är mera ineffektiva och de är mera effektiva i riket. Går 

man igenom alla dessa områden t.ex. inom hälso- och sjukvården så har vi en 

kostnad på 2700 euro per invånare, i riket har man 1700 euro per invånare. 

Vi har inte samma nivåer på alla delar av hälso- och sjukvården som i riket. 

Sammantaget har vi större välfärdsförmåner, inom barnomsorgen, inom 

hälso- och sjukvården och vi har högre ersättning för hemvård osv. På många 

av dessa områden kan man tydligt visa att Åland har en hög standard på väl-

färden.  

Vad man drar för slutsatser av detta, om det är ett socialt ansvar hos 

parlamentarikerna och befolkningen eller någonting annat, det kan man dis-

kutera. Enligt vår bedömning skulle nivågarantilagen kunna tas bort. Trygg-

heten vilar på andra grunder i vårt system.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det var ett mycket intressant anförande, särskilt de här 

sista siffrorna var mycket upplysande. Det var som de flesta av oss har 

ansett sig veta men åtminstone trott. Det var intressant att kollegan Er-

land hade tagit fram de siffrorna. 

Jag noterar att det har funnits ett förslag i utskottet om att grundla-

gens stadganden och 44 § i självstyrelselagen, för den framtida politiska 

bedömningen, inte skulle vara tillräckliga, utan man skulle på den soci-

ala sidan behöva ytterligare en landskapslag som skulle reglerar det här. 

Det framkom inte riktigt tydligt ur presentationen hur utskottet har sett 

på den frågan, huruvida grundlagens stadganden och 44 § i självstyrel-

selagen ger ett tillräckligt skydd? 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Om jag kort sammanfattar utskottets ståndpunkt, så är det 

44 § i självstyrelselagen, grundlagen, men också det politiska. Vill man 

säga det moraliska ansvaret så får man gärna göra det. Det ansvaret an-

ser vi att räcker. Vi litar på folk, att folket väljer politiker som man kan 

lita på och som tar ansvar. Siffrorna, som jag nämnde senast, erfaren-

heterna visar att så har det varit. Min personliga känsla är att det 

åländska samhället med sina traditioner av socialt sammanhållen integ-

ration gör att man har en känsla inte bara för marknaden genom sjöfar-

ten utan också för den sociala lojaliteten, tryggheten och moralen.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Kan jag förstå resonemanget delvis också på det sättet att 

eventuell landskapslag som skulle innehålla en form av garantier kan ju 

politiskt ändras när som helst och hur ofta som helst. Politiskt vill man 



  

  39 

kanske inte göra det, ifall att man skulle utforma en sådan landskapslag. 

Då blir frågan huruvida det lagliga skyddet också är tillräckligt, särskilt i 

form av 44 § självstyrelselagen som visserligen är en rikslag i grunden 

men ändå med vårt deltagande i stiftandet.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det är en relevant fråga. Lagutskottets bedömning har va-

rit att när det gäller nivågarantilagen har man kvalificerad majoritet för 

att ändra den. Nivågarantilagen kan i sig ändras och man kan komplet-

tera den enligt paragraf 3. Vi ska nu ha kvalificerad majoritet för att ta 

bort den. Utskottets bedömning är att i en parlamentarisk demokrati 

måste man kunna lita på att folk är upplysta och att politikerna tar sitt 

ansvar, så skulle jag vilja uttrycka det. Naturligtvis har det funnits be-

tänkligheter, man har diskuterat och funderat om vi behöver någonting 

annat. Min bedömning är att slutsatsen är att man kan förlita sig på det 

system som vi har.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Socialdemokraterna är väl det enda partiet här i lagtinget som 

aldrig omfattade nivågarantilagen. Det är lite ödets ironi att stå här och tala 

inte till försvar för själva lagen men syfte och meningen med lagen; att ålän-

ningarna ska ha i lag stadgade sociala rättigheter. Inte var vi emot att man tar 

bort den här lagen, men vi oroar oss mycket starkt för hur det ska gå med de 

grundlagsenliga sociala rättigheterna för ålänningarna i framtiden.  

I motsats till ordförande i utskottet, som tycker att Ålands lagting fungerar 

bra på den här punkten, så har vi en hel del kritik att anföra. Hela resone-

manget som ordförande förde bygger på att kommande parlamentet känner 

starkt för den åländska befolkningen och dem som är i behov av olika sociala 

tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster ska få det som de behöver. Beviset 

på detta är att det finns pengar i budgeten och att alla politiker är starkt med-

kännande människor. Så får vi hoppas att det är. 

Nu är det så att vi har en grundlag i Finland som också gäller på Åland. 

Den stadgar att de rättigheterna ska finnas i lag. Vi ska ha någonting som 

motsvarar rikets folkhälsolag och vi ska ha någonting som motsvarar rikets 

specialsjukvårdslag osv. och det har vi inte. Sedan vi fick det nya ekonomiska 

systemet så har lagstiftningen helt enkelt halkat efter. Det har också den sit-

tande regerande social- och miljöministern intygat härifrån talarstolen. Det 

beror delvis på att det är mycket omfattande lagstiftning, den kräver stora re-

surser att både genomföra och implementera. Vi har kanske inte tillräckligt 

med resurser på landskapsregeringens sida. Dessutom är det en lagstiftning 

som vanligtvis för med sig kostnader, särskilt för kommunerna, som av kända 

skäl ofta motsätter eller stretar emot sådana reformer. 

Jag tror att det är ytterst väsentligt att Ålands lagting följer grundlagen, att 

det ska lagstiftas på de här områdena. Det hjälper inte med hem tillyxade 

jämförelser om kostnader för barnomsorg i Finland och Sverige. Det är inte 

uppgifter som vi överhuvudtaget har fått i utskottet från någon sakkunnig el-

ler något expertorgan. En sådan jämförelse måste göras kontinuerligt och 

långsiktigt.  
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När Åland har haft goda tider så har vi varit, inom vissa områden, mera 

generösa än i riket. Men, vi saknar till exempel en sådan väsentlig sak som fri 

och allmän tandvård. Det är en del av den generella välfärden som man har 

lagstadgat om i riket, men på Åland har vi det inte.  

De åländska politikerna här i lagtinget känner starkt för dem som har 

barn. För dem som har behov av tandvård så känner man inte lika starkt för. 

Då blir det här lite godtyckligt vilken social-, hälso- och sjukvård vi ska ha.  

Herr talman! Det här resonemanget, som började med Thomas Hobbes 

från 1600-talet, det må nu bygga på naturjuridiken, men vi lever i ett mycket 

mera tyskorienterat samhälle där vi utgår ifrån att vi lagstiftar så att med-

borgarna på förhand vet vad de har för rättigheter. Inte genom att de ska 

försöka rösta bort någon från lagtinget för att eventuellt få allmän tandvård. 

Jag har nog en helt annan syn än Olof Erland i den här frågan. Vi vill alltså 

ha något sorts förfarande, jag vet inte om det ska vara en garantilag eller 

någonting. Ett sådant förfarande, lagstiftning på de här områdena, så att 

ålänningarna de facto garanteras i lag i minst samma förmåner som i riket. 

Det har inte fungerat.  

När det gäller självstyrelselagens deklaratoriska paragraf så säger alla öp-

pet att det bara är deklaratoriskt, vi behöver inte lagstifta på det här området. 

Det är också farligt om människors sociala rättigheter blir beroende av bud-

getskrivningarna. Det är inte någon fast en grund att stå om.  

Det står också mycket klart och tydligt i grundlagen att Finland är en rätts-

stat och det måste också Åland vara. Det brukar vtm Gunnar Jansson citera. 

Han säger; ”all utövning av offentlig makt ska bygga på lag”. Tandvården 

ska också bygga på lag. Det ska inte bygga på om en majoritet här tycker att 

det behövs eller inte. I alla offentlig verksamhet skall lag noggrant iakttas. 

Men om det inte finns lag, då kan den inte iakttas. Det måste finnas lag enligt 

19 § i grundlagen. Där sägs det; ”genom lag skall var och en garanteras rätt 

att få sin grundläggande försörjning tryggad. Det allmänna skall, enligt 

vad som närmare bestäms genom lag, tillförsäkra var och en tillräckliga 

social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.” Det behövs lag inom det här om-

rådet, herr talman, för att ålänningarna ska ha minst samma rättigheter som i 

riket. Sedan finns det en allmän uppfattning på Åland att vi ska ha ännu lite 

mera. Att det är det som är nyttan och förmånen med att bo på Åland. Inte att 

ha sämre eller att inte ha alls, t.ex. allmän tandvård.  

Detta har, som sagt var, kommit i samband med barnomsorgslagen där vi i 

lag har en förmån, en tjänst, precis den samma som i riket. Men nu vill man 

ta bort den för ålänningarna, man vill i det avseendet göra det sämre. Jag 

tror, herr talman, att det inte är någon bra självstyrelsepolitik om självstyrel-

sen används för att göra de sociala tjänsterna sämre för ålänningarna än man 

har i riket. Det blir svårt att övertyga ålänningarna om egen beskattning om 

man bedriver en sådan socialpolitik.  

Det har också ifrågasatts om det överhuvudtaget är möjligt att ta bort. Den 

expert som vi hörde menar att 19 § i grundlagen innehåller på sätt och vis ett 

försämringsförbud. Har man en gång i lag givit medborgarna en social rättig-

het då är det meningen att den rättigheten ska bestå. Inte att den tas bort ge-

nom att det har blivit nyval eller några andra har kommit till makten. Jag tror 

inte att vare sig presidenten eller Ålands delegation reagerar på det här. Jag 

tror att det är en väldigt dålig självstyrelsepolitik att använda självstyrelsen så 
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att åländska föräldrar får sämre förmåner än i riket, åtminstone färre än i ri-

ket. Tack, herr talman. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Beträffande ltl Barbro Sundbacks hänvisning till 19:3 

i Finlands grundlag så har inte i alla fall kunnat spåra något förbud mot 

politisk retroaktiv lagstiftning, att man förändrar villkoren för medbor-

garna. Själva lagtexten talar om att man ska tillförsäkra tillräckliga för-

måner för envar medborgare.  

Ltl Sundback flyttar fokus, de frågeställningar som socialdemokrater-

na vill diskutera hör hemma mera i politiska val. Vad vill man locka väl-

jarna med? Vad lovar man för förmåner? Det får vi ta separat, nu är frå-

gan om vi ska upphäva nivågarantilagen eller inte. En stark majoritet i 

detta lagting anser att den här lagen tillhör historien, att vi inte ska ha 

någon form av konstitutionell självbegränsning som gör det omöjligt för 

oss att göra annat än vad man gör i Finland. Det är nog så viktigt bud-

skap som ltl Barbro Sundback för fram, men vi får ta det i ett annat 

sammanhang.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Nej, det är inte en politisk valfråga om nivåer. Det är en fråga om att 

grundlagen förpliktigar de åländska självstyrelsemyndigheterna att lag-

fästa ålänningarnas sociala rättigheter. Om regeringarna konsekvent 

undviker att lagstifta, och det bara är frågan om anslag i budgeten vilka 

rättigheter och vilken omfattning de ska ha eller i en sjukvårdsplan så då 

följer vi inte grundlagen i det här avseendet. Här har majoriteten ett 

stort problem. Vi har helt klart för oss hur det här resonemanget går och 

vi kommer nog att följa upp det, oroa er inte för det.  

Vi är med på att skrota den här lagen. Vi har aldrig velat ha den. Det 

är inte vårt problem.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Först måste man ju politiskt nå en överenskommelse om var man ska 

lägga sina ambitioner. Ingen har väl sagt emot, det som ltl Sundback 

hävdar, att förmånerna ska finnas i lag. Men först ska vi ju nå dit och få 

en politisk överenskommelse om de frågorna.  

Jag har i utskottet gett den lösningen till ltl Sundback att varför inte i 

Ålands budget ha en bilaga varje år där man beskriver de upplevda bris-

ter som ltl Sundback hävdar att vi har i vårt åländska sociala system. Då 

får vi varje år ta ställning till; har vi råd, vill vi och i så fall skall vi lag-

fästa ytterligare förmåner? 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Systemet är att våra sociala rättigheter ska vara i lag, enligt grundlagen. 

Det andra är, enligt självstyrelselagen, att vi ska sträva till minst samma 

förmåner som i riket, då ska det också vara lagstiftning. Det ska inte 

vara enligt budgetskrivningar, sjukvårdsplaner eller någonting annat. 

Ålänningarnas sociala rättigheter skall bestå, oberoende av vem som sit-

ter i regeringsmakt och vem som har majoritet här i salen. Det är det 

som kallas mänskliga rättigheter, enligt det här kapitlet. Där begränsas 

faktiskt parlamentens makt i rättstaterna.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gunnar Jansson 

Värderade talman! Upprinnelsen till detta lagstiftningsärende är en lagmot-

ion, där lagtingsgruppernas ordföranden enades om att i en lagmotion föreslå 

att denna speciella lag skulle upphävas. Om det var alla ordföranden överens, 

utom socialdemokraternas gruppordförande av skäl som vi nyss hörde. De 

skälen respekterar vi naturligtvis. Det kan t.o.m. vara lite ologiskt att upphäva 

en sådan lag som man aldrig har trott på. Beskrivningen är riktig, så gick det 

till då för mycket länge sedan.  

Sedan dess har mycket förändrats. Vi befinner oss i en tid i början på 1980-

talet med de förhållanden som gällde då i ett självstyrelsereformeringsprojekt 

enligt dåtida sätt att tänka och resonera. Därefter har ju självstyrelselagen för 

Åland reformerats. Finland har fått en ny grundlag, vi är medlemmar av EU 

och Åland har anslutit sig till europeiska människorättskonventionen och den 

europeiska sociala stadgan etc. listan kan göras lång.  

Därför är det för mig bra att notera att lagutskottet enhälligt har omfattat 

det förslag som ingick i lagmotionen. Det som reservanten Barbro Sundback 

då mera hänvisar till är det som kallas de läge för ända, hur gör vi sedan då, 

och det ska man ha respekt för, naturligtvis, land ska med lag byggas.  

I det här resonemanget är det skäl att tänka på lagstiftningens möjligheter 

och lagstiftningens begränsningar. Normgivningen i lagstiftning brukar inde-

las i tre nivåer; en subjektiv rätt - en rätt som man i domstol kan genomdriva 

i sista hand med våld för att komma till sin rätt mot samhället eller mot nå-

gon annan juridisk eller fysisk person. Sedan har man en allmän rätt – en 

mera abstrakt rätt, som ofta fungerar på det sättet. Sättet att genomdriva den 

kan vara mycket mera komplicerad eftersom då är inte rätten så tydlig som 

när man talar om subjektiva rättigheter, utan den är t.o.m. ofta omtvistad. 

Sedan har vi den tredje nivån som vi faktiskt brukar undvika i vår lagstiftning 

och det är de programmatiska rättigheterna – målsättningar som också har 

varit föremål för diskussion. Det är i ljuset av den här indelningen som man 

nog kan se det som också utskottet skriver, att nivågarantilagen egentligen 

aldrig har tillämpats som sådan vare sig i den ena eller i den andra riktning-

en, varken för att genomdriva en lagstiftning eller att förhindra att en befint-

lig har undergått ändringar, i det här fallet då försämringar.  

När en sådan här lag som i sig själv är en enda lång målsättning, de facto 

saknar realistiska medel att genomdrivas, utskottets ordförande nämnde teo-

retiska exempel på hur det möjligen kunde gå till, så är det skäl att använda 

andra instrument för att nå de resultat som låg bakom tillkomsten av den då-

varande lagmotionen. Dvs trygga en nordisk välfärdsnivå för folk på Åland, 

inte bara vad gäller sociala rättigheter utan rättigheter i allmänhet såsom de 

numera är definierade i grundlagen; politiska, ekonomiska, sociala och kultu-

rella. Man ska inte förledas tro att samhället bara skyddar sociala rättigheter. 

Man brukar ha en uppsättning på dessa fyra som jag nämnde som ingår i den 

nordiska välfärdsmodellen. Sedan är vi alla medvetna om att beroende lite på 

politisk tyngdpunkt så driver man olika ärenden. En del driver kulturella frå-

gor och andra driver sociala rättighetsfrågor osv.  
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Enligt min och utskottets mening är tiden nu mogen att lämna en sådan 

här generell målsättningslag och i stället bygga vidare på den politiska verk-

samhet som i sig leder till ny lagstiftning.  

Jag kan nämna två intressanta omnämnande i betänkande som utskottet 

anför. Nere på sid. 5 finns ett mycket intressant stycke ovanför mellanrubri-

ken utskottets slutsatser. Där konstaterar utskottet: ” I 106 § grundlagen 

stadgas att en domstol kan ge grundlagen företräde fram om en lag om la-

gen uppenbart strider mot grundlagen. Enligt utskottets mening bör denna 

bestämmelse tillämpas analogt i fråga om landskapslagar.” Domstolar och 

myndigheter tillämpar den här analogt också i fråga om landskapslagar. När 

den nuvarande grundlagen stiftades i riksdagen så innehöll grundlagsutskot-

tets betänkande ett uttryckligt ställningstagande till förmån för landskapsla-

garna, dvs att jämställa landskapslagar med lagar. Domstolars och myndig-

hets rätt att här döma till förmån för en enskild, också i fråga om landskaps-

lagar, är klar. Det behöver inte betvivlas. Utskottet har rätt i sitt onödigt för-

siktiga ställningstagande. Den här rätten finns, den är fastslagen och det kan 

ingen domstol eller myndighet ifrågasätta.  

Den andra iakttagelsen följer genast därefter, nämligen iakttagelsen uppe 

på sid. 6. Man säger; ”garantera befolkningen de rättigheter som följer av 

Finlands grundlag.” Det är den andra iakttagelsen som jag anser att är 

ganska viktig här. Utmärkande för Finlands grundlag är dess uppräknande 

princip, dvs där det finns ett lagförbehåll, i det här fallet social rättigheter en-

ligt 19 §, skall genomföras såsom i lag sägs. Det finns i själva verket 70 sådana 

här förbehåll i Finlands grundlag. Här är doktrinen den; där det inte finns en 

lag, fast det är förutsatt i grundlagen, så ska grundlagen tillämpas. Grundla-

gen i Finland är direkt tillämplig, till skillnad från vissa andra rättsordningar. 

Det finns en bestämmelse i grundlagen som säger att den och den nivån på 

det skyddet har man rätt till, och då ska det genomföras av domstol eller 

myndighet beroende på vilken nivå av rättighet man talar om; subjektiv rätt, 

rätt i allmänhet eller målsättning. Det är utmärkande för grundlagen i Fin-

land.  

Med stor förståelse för reservantens, kollegan Barbro Sundbacks, iaktta-

gelser här, så skulle jag säga att lagstiftning i Finland undanröjer de farhå-

gorna i allra största tänkbara utsträckning. Därför att frånvaro av lagstiftning, 

där grundlagen kräver det, befriar inte samhället från att fullgöra sina skyl-

digheter. Ja, frånvaro av lagstiftning befriar inte samhället, det här återkom-

mer på många ställen. Det kommer kanske tydligast i uttryck i 22 § i grundla-

gen, där det inte bara ges ett skydd för medborgarna mot en slö lagstiftare 

utan tvärtom, direkt förpliktar det allmänna, i det här fallet landskapet Åland, 

att fungera så att de grundläggande fri- och rättigheterna respekteras och till-

godoses.  

Summa summarum, herr talman, är jag nöjd med betänkandet och ser 

fram emot en förutseende och framgångsrik lagstiftning även utan denna ni-

vågarantilag. Tack.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det var ju vacker sagt. Men vad blev egentligen resultatet? 

Ska vi på Åland ha lagstiftning i landskapslag om ålänningarnas sociala 

rättigheter och rättigheterna som gäller den allmänna välfärden? De so-

ciala rättigheterna är inte bara några allmänna bestämmelser i grundla-
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gen. Vi har ju självstyrelselagen som uttryckligen i 44 § säger att vi ska 

sträva till minst samma förmåner som i riket. Ska vi inte heller där då 

behöva lagstifta för att visa att vi strävar till samma förmåner? Utan det 

är bara något generellt att grundlagen säger si och så. Menar faktiskt 

vtm Gunnar Jansson att det inte är nödvändigt, för att upprätta rättsä-

kerheten för ålänningarna, att vi lagstiftar om sociala rättigheter för att 

uppnå 44 § i självstyrelselagen? 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Herr talman! Jag kan ju inte besvara frågor i en replik. Jag kan ge min 

syn på frågan på följande sätt: Jag har t.o.m. någon gång slagits av den 

obehagliga tanken att 44 § i självstyrelselagen i sig har förhindrat en 

mera avancerad landskapslagstiftning. Att omnämnandet i självstyrelse-

lagen, om att målsättningen ska vara den och den, har lett till att den or-

ganiska lagstiftningen har fått stå tillbaka, man har trott att självstyrel-

selagen reglerar ärendena i de enskilda fallen. Jag hoppas att det inte är 

på det här sättet, men ibland har jag slagits av den tanken. Någon orsak 

måste det ju finnas att vi har, och det är vi alla överens om, en bristfällig 

sociallagstiftning inom landskapslagstiftning. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, inte vet jag om man blir mycket klokare av vad vtm Gunnar Jansson 

vill i fråga om ålänningarnas socialskydd. Jag skulle bra gärna vilja höra 

exempel på där man har förhindrats att göra en lagstiftning på Åland 

som skulle ge ålänningarna bättre socialskydd än i riket. Jag kanske kan 

få ett förtydligande om det är det tillräckligt för vtm Gunnar Jansson att 

vi har sjukvårdsplan och socialvårdsplan som i för sig aldrig uppfylls? 

Och sedan har vi lite skrivningar i budgeten om vilka sociala förmåner vi 

har. Är det på den nivån som vi ska sköta vårt trygghetssystem, vtm 

Gunnar Jansson? 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack, herr talman! Frågan är mycket intressant. Här bör man komma 

ihåg att rättighetskatalogen i grundlagens kap. 2 kompletteras med be-

stämmelsen i 80 § som säger att grunderna för enskildas rättigheter och 

skyldigheter alltid måste framgå i lag. Där är svaret på frågan, ifall det 

var en fråga. Lagstiftning måste alltid vara nivå för de normer som re-

glerar enskilda människors rättigheter i det här fallet, men också skyl-

digheter. Uppenbarligen ska frågan besvaras med ett nej. Men det är 

inte så entydigt lätt att göra det i alla situationer, därför kunde jag bara 

lämna ett abstrakt svar. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag ska ta några punkter för att sammanfatta vad lagutskottet 

har sagt och vad lagtingsmotionen handlar om. Lagutskottet har faktiskt en-

hälligt omfattat lagmotionen att ta bort nivågarantilagen. Diskussionen före 

det var hur man ska använda nivå garantilagen för att eventuellt visa att rät-

tigheterna inte uppfylls. Exemplet har varit välfärdtjänsten, att man också 

kan ha den förmånen att ha sina barn på daghem fast man är föräldraledig. 
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Den förmånen har då ersatts av andra rättigheter som är till fördel för med-

borgarna och barnfamiljerna; det kan gälla adoptivbarn, tvillingar mm.  

Det är ingen tvekan om att lagutskottet enhälligt har ställt sig bakom det 

här. Sen är det en annan diskussion om att det ska vara någonting i stället. 

Jag har tolkat reservationen från ltl Barbro Sundback att i stället för nivå-

garantilagen ska vi ha en nivågarantilag. Vad säger man om detta? Jag säger 

ingenting, jag väntar på förslaget. 

När det gäller substansen i det hela, som Vtm Gunnar Jansson påpekade så 

har vi ett litet stycke där om 106 § i grundlagen, som jag tolkar att oberoende 

om vi har lag eller inte här, så gäller grundlagen. Det har vi egentligen sagt i 

utskottets slutsats. Vi hänvisar till självstyrelselagen, sedan har vi sagt så här; 

”och att genom lagstiftning garantera befolkningen de rättigheter som följer 

av Finlands grundlag.” Där Finlands grundlag säger att man genom lagstift-

ning ska garantera rättigheterna, då säger vi att man ska göra detta.  

I landskapsregeringen pågår ett beredningsarbete i flera lagar som gäller 

det här området; hälso- och sjukvårdslagen, utkomstlagen, barnomsorgsla-

gen och hemvårdsstödslagen osv. Lagstiftningen är under en stark reform-

process till den här delen. Vi kan konstatera att det kunde ha gjorts 1982 med 

egen lagstiftning eller blankettlagar under tiden, men nu har vi det system 

som vi har. Lagutskottet säger tydligt; genom lagstiftning garantera de sociala 

rättigheterna. Därutöver har jag med några exempel konstaterat att det soci-

ala kapitalet på Åland är starkt, man har sett till att man ger förmåner.  

Det finns en förmån där vi inte är på samma nivå som i riket och det är 

tandvården. När det gäller hälso- och sjukvården överhuvudtaget så har vi en 

betydligt högre kostnadsnivå. Då är det är väl fritt fram att säga att vi drar 

ned på onkologin, vi drar ner på kirurgen och vi drar ner på medicinavdel-

ningen för att vi ska kunna ha råd med det här. Tänk bara på lönebesparing-

arna hos den offentliga sektorn senaste år som skapade ett utrymme för t.ex. 

hälso- och sjukvården. Det är ju så som vi kan resonera, att vi prioriterar den 

sociala tryggheten. Men det återstår att göra sådant som vi kan göra bättre. Vi 

kan också göra det mer effektivt än i riket om vi gör det annorlunda. Inte be-

höver vi genom lagstiftning säga att vi inte har manöverutrymme i vår politik, 

särskilt på det sociala området.  

Lagutskottets intentioner kan sammanfattas i; parlamentarism, demokrati, 

självstyrelselagen, grundlagen och ett lagstiftningsarbete som gör att vi upp-

fyller kraven i grundlagen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Å ena sidan ska det vara lagstiftning, å andra sidan ska det 

inte vara lagstiftning. Det ska vara lagstiftning enligt grundlagen men 

sedan ska det i praktiken inte vara det i alla fall. Det räcker med att vi 

har budgetanslag och att man jämför per capita hur mycket kostnader 

självstyrelsen har för en viss tjänst jämfört med riket. Skillnaden i riket 

kan ju bero på helt andra saker än att man ger mera tjänster eller att 

tjänsterna kvalitativt är bättre. Det är ju ett alldeles för enkelt resone-

mang. 

Vi menar att vi ska följa en annan ordning än den som ltl Olof Erland 

talar om; grundlagen ligger överst och så kommer självstyrelselagen. Det 

grundläggande är att vi ska ha lagstiftning vad gäller de här rättigheter-

na och självstyrelselagen anger nivån. Nu har vi inte något system som 
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automatiskt ser till att ålänningarna får det. Det visar en brist på lag-

stiftningen som vi har, därför måste det finnas någonting annat i stället. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Vi har ju i lagutskottet enhälligt ställt oss bakom det här. 

Varenda en i lagutskottet har ställt sig bakom att ta bort nivågarantila-

gen. Det har inte gått igenom i lagtinget, men vi tar ju bort den lagen. 

Den som vill ha en nivågarantilag kunde säga att den få vara kvar och 

kanske tillämpas på ett annat sätt. Land ska med lag byggas, det är 

grunden. Men det är ju inte så att land ska enbart med lag byggas. Land 

ska också byggas med budget, åtminstone ska landskap också byggas 

med budget. Det ska byggas med budget för att förverkliga politiska in-

tentioner. Sedan behövs det lag, ramlag och andra lagar. Lagutskottet 

säger att man med lagstiftning ska genomföra de rättigheter som följer 

av grundlagen. Lagutskottet täcker in allt. Vi täcker in budget, vi täcker 

in politik och vi täcker in lagstiftning. Det var ett enhälligt lagutskott. 

Jag kan upplysa om att ltl Sundback faktiskt var med och sade att vi ska 

ta bort nivågarantilagen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Situationen är trots detta inte problemfri. Vi saknar väsentlig lagstift-

ning. Systemet fungerar inte såsom det är tänkt, snälla ltl Olof Erland. 

Där finns det behov av att göra någonting åt det system, som vi tydligen 

är överens om, att grundlagen och självstyrelselagen ska gälla. Men det 

måste gälla i praktiken. Ålänningarna måste få allmän tandvård, vilket 

de inte har överhuvudtaget. Det är en stor fråga för de flesta människor.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Naturligtvis kan man ha som politisk ambition att alla ska 

få allt. Barn och ungdomar upp till 19 år får tandvård, andra grupper får 

också tandvård och de som har sociala behov får tandvård. Ambitionen 

finns att utarbeta ett system där man kan utnyttja den privata tandvår-

den på liknande villkor som den offentliga tandvården. Vårt samhälle är 

inte fullständigt. Men det blir inte bättre och det blir inte mer fullstän-

digt om vi säger att vi ska ha det som i riket. Ska vi sänka barnbidragen 

ner till rikets nivå? Ska vi sänka våra utgifter för barnomsorgen ner till 

rikets nivå? Ska vi få kaos i tandvården genom att plötsligt införa allmän 

tandvård utan att ha lokaliteter, budgetmedel och kapacitet osv. Nej, en 

sådan social nedrustning vill vi inte ha. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om 

remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad. 

Föredras 

8 Åtgärder för att öka skogsavverkningen 

Landskapsregeringens svar (EF 15/2009-2010-s) 
Ltl Danne Sundmans enkla fråga (EF 15/2009-2010) 

Enkel fråga ska läsas upp av frågeställaren och därefter ger lantrådet eller därtill utsedd 

minister svar på frågan. Frågeställaren får efter det hålla högst två anföranden som 

också kan besvaras. Annan diskussion är inte tillåten. 
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För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan de övriga yttranden inte 

får överstiga tre minuter. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag 

till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Vilka 

åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att öka avverkningen av 

åländsk skog och därigenom ta tillvara den produktiva resurs skogen utgör? 

Minister Torbjörn Eliasson  

Tack, herr talman! Landskapsregeringen konstaterar att det i första hand är 

en ren marknadsfråga – tillgång och efterfrågan alltså. När priset på virkes-

råvara upplevs som lågt väljer många skogsägare helt enkelt att inte sälja av 

sin potentiella resurs. Det finns också många skogsägare som är inaktiva 

p.g.a. olika orsaker. De ser t.ex. skogen som en ekonomisk trygghet som man 

sparar tills det verkligen behövs, de vet kanske inte så mycket om sin skog el-

ler behovet av fortlöpande skötsel eller de har kanske skogen i första hand för 

jakt och rekreation. Många skogar ligger idag även orörda i dödsbon eller ägs 

av personer som inte längre bor i anslutning till skogsinnehavet.  

För att nå dessa skogsägare är uppsökande verksamhet från virkesköpar-

nas och Ålands skogsvårdsförenings sida helt avgörande. Därför jobbar de 

åländska skogsorganisationerna på att bättre synliggöra sig och sina tjänster. 

Ett exempel är den skogsdag som arrangerades i Mariehamn den 24 septem-

ber där även landskapsregerings skogsbruksbyrå medverkade och var en av 

arrangörerna. 

Men som sagt, virkespriset är det avgörande incitamentet för en skogsä-

gare att avverka och sälja och priset är inget som landskapsregeringen varken 

kan eller ska påverka. Landskapsregeringen har dock en viktig funktion då 

det gäller att skapa förutsättningar för ett hållbart skogsbruk med avseende 

på ekonomisk virkesproduktion samt med hänsyn till biologisk mångfald, 

landskapsvård, fornminnesvård och skogens mångsidiga sociala funktioner. 

Landskapsregeringens understöd för skogsbruksåtgärder är mycket viktiga 

för aktiviteten inom det åländska skogsbruket. Stöden för markberedning, 

skogsodling, röjning och dikning är centrala för att säkerställa ett hållbart 

skogsbruk och framtida lönsamhet, medan stödet för skogsbilvägar bidrar till 

att höja lönsamheten även på kortare sikt. 

Vidare är den skogsbruksplanering som landskapsregeringen utför ett 

mycket betydelsefullt instrument för skogsägaren samt för Ålands skogs-

vårdsförening och de virkesköpande företagen i sin uppsökande verksamhet. 

Idag täcks ca 50 % av den ekonomiska skogbruksmarken på Åland av skogs-

bruksplaner och andelen borde höjas. Det ekonomiska läget har dock medfört 

att resurserna för skogsbruksplaneringen har minskat i och med att tillfälliga 

tjänster dragits in. 

Landskapregeringen har även bidragit till att säkerställa avsättningen för 

åländska skogsprodukter genom den skogscertifiering som införts på Åland 

och som hela tiden skall utvecklas vidare för att upprätthållas. 

För att ytterligare stimulera det åländska skogsbruket avser landskapsre-

geringen att denna höst, tillsammans med övriga intressenter, påbörja arbe-

tet med ett nytt målsättningsprogram för det åländska skogsbruket. Målsätt-

ningen är idag 208 000 meter3 per år. Tack, herr talman!  
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Ltl Danne Sundman 

Talman! Det är som ministern säger, i svaret finns många olika orsaker till att 

avverkningen av skogen är så litet, bara hälften av tillväxten. Flera orsaker 

räknas upp här i svaret. Det har också mycket att göra med de småskaliga 

skogsägarna och olika typer av problem som de har jämfört med stora skogs-

ägare som har det här ordnat.  

När man pratar med sakkunniga i branschen så nämns ofta dels byråkra-

tiskt krångel som i förhållande till både Finland och Sverige är mera omfat-

tande här på Åland och dels att regelverk och lagar kring detta är både omo-

derna och onödigt byråkratiska.  

Min först tilläggsfråga är om ministern kan tänka sig att titta över de regel-

verk och lagar som gäller för skogsbruket i syfte att modernisera och förenkla 

byråkratin kring skogsbruket?  

Minister Torbjörn Eliasson 

Tack, herr talman! Svaret på den frågan är ja.  

Jag kan fortsätta med lite sifferexersis. Det är alltid bra om man vet vad 

man pratar om. För att debatten ska bli meningsfull så är det viktigt att man 

kan enas om faktamaterialet.  

Ltl Danne Sundman säger så här: ”Avverkningsmängden i det åländska 

skogbruket är ca 180 000 m3 årligen medan den årliga tillväxten är drygt 

400 000 m3, alltså mer än dubbelt större än avverkningen.” Båda dessa 

uppgifter är korrekta men för att dra rätta slutsatser så måste man sätta sig in 

i frågan lite djupare. Då måste man först fråga sig vad som menas med av-

verkningen. Jag kan tänka mig att den statistik som ltl Sundman grundar sig 

på handlar om den avverkning som går till virkesförsäljningen. Det är helt 

ostridigt att skogen växer med 400 000 m3. Frågan är då vad som menas med 

180 000 m3? Det är det som säljs. Utöver detta så tas det sedan s.k. husbe-

hovsvirke, exempelvis ved, varje år ur skogarna. Enligt de uppgifter som jag 

har fått så rör det sig om 30 000 m3 per år, ganska mycket faktiskt. Det finns 

inte med i den här statistiken på 180 000. Sedan blir det också rätt mycket 

kvar av skogsrester när man har gjort avverkningen, som man inte gör något 

åt utan det ligger bara kvar i skogen och ruttnar. Det är x antal kubikmeter 

som jag inte kan svara på, säkert mera än vad man tror. Detta gör att om man 

tittar på verkligheten så ska man inte jämföra 180 000 med 400 000. Man 

har en högre siffra som man måste jämföra med. Då kommer man fram till 

att ungefär 60-65 % idag av det som växer per år tar man faktiskt ut ur sko-

gen.  

Positivt är också att det har skett en kraftig förbättring eftersom virkespri-

serna har gått upp det senaste året med ungefär 5 euro per kubikmeter. Detta 

medför att det nu faktiskt är full fart i skogarna. Alla har jobb, man säljer och 

det går riktigt bra. Jag pratade med Skogsvårdsföreningen och man räknar 

med att man kommer att nå målsättningen, 208 000 euro, det här året.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Den statistik som jag använde mig av är landskapsregeringens 

egen statistik. Det är precis som ministern säger, det är beroende lite på hur 

man räknar så är uttaget i verkligheten lite större. Men det finns tillväxtpot-

ential. Tillväxtmängden är också lite beroende på vad man räknar in och hur 

man fastställer den. Skogsbruk idag är långt mera än när man till slut skördar 
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skogen när den är färdigväxt. Vi har hela den här gallringsbiten osv på vägen 

innan man tar omkull ett fullvuxet träd.  

Det gläder mig att min enkla fråga åtminstone har lett till att man nu ska 

påbörja ett nytt målsättningsprogram. Det är ju bra. Det här är en av de nä-

ringar som kan ha en behärskad tillväxt. Det finns en tillväxtpotential, vilket 

vi ska ta vara på.  

Det nya målsättningsprogrammet kommer att komma. Min fråga blir om 

det här också kommer att förankras i lagtinget på något sätt t.ex. i ett med-

delande? Har ministern redan nu några tankar och visioner om vad man 

kommer att förändra i det här nya målsättningsprogrammet? 

Minister Torbjörn Eliasson 

Tack, herr talman! De här siffrorna kanske inte framgår lika entydigt på alla 

ställen. De siffror som jag har torde vara korrekta. Det skulle betyda att vi 

från dagens mål, 208 000 m3 per år, gott och väl kan öka uttaget 30-40 % per 

år, långsiktigt hållbart, det är viktigt.  

Jag måste tyvärr göra ltl Danne Sundman lite besviken, även om vi tycks 

vara överens om det mesta. Det är faktiskt inte så att ltl Sundmans enkla 

fråga har lett till att det här målsättningsprogrammet ska planeras om. Det 

var faktiskt planerat sedan tidigare. Programmet kommer att starta här under 

hösten, men inte tack vare ltl Sundmans fråga.  

Jag kan inte idag uttala mig om hur målsättningsprogrammet kommer att 

förändras, för det har jag inte satt mig in i. Jag vet att man säkert kommer att 

höja målsättningen med uttaget per år. För övrigt vågar jag inte uttala mig 

idag om vilka förändringar som kommer till stånd i målsättningsprogrammet. 

En annan viktig bit är också naturligtvis alla form av energistöd. Vi vet att 

det finns propositioner i riksdagen. Det här kan också på ett mycket positivt 

sätt påverka uttaget ur de åländska skogarna.  

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

Föredras från tilläggslista 

9 Val av två medlemmar av Nordiska rådet och två suppleanter för arbetsåret 2010-2011 

(V 2/2010-2011) 

Enligt den nyligen ändrade 2 § i landskapslagen om Ålands representation i Nordiska 

rådet utser lagtinget inom sju dagar från lagtingets öppnande två medlemmar av Nor-

diska rådet och två suppleanter bland lagtingets ledamöter. 

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

didatlista. Listan upptar följande namn: ordinarie medlemmar lagtingsledamöterna 

Raija-Liisa Eklöw och Fredrik Karlström, suppleanter lagtingsledamöterna Johan Ehn 

och Runar Karlsson. 

Vid val tillåts enligt 51 § arbetsordningen ingen annan diskussion än om kandidater-

nas valbarhet.  

Eftersom endast en kandidatlista har inlämnats verkställs enligt 68 § arbetsordning-

en ingen valförrättning utan de på listan upptagna kandidaterna förklaras valda. Valet 

gäller för den i landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet föreskrivna 

mandatperioden. Antecknas. 
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Plenum slutar 

Nästa plenum hålls måndagen 8.11.2010 kl. 13.00.Plenum är avslutat. (Plenum avsluta-

des kl. 15.55). 
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Plenum börjar  

Närvaroregistrering. 28 ledamöter är närvarande.  

Meddelande 

Talmanskonferensen har diskuterat närmare tidtabell och upplägg av budgetdebatten.  

Andra behandling 

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

Lagutskottets betänkande (LU 39/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 19/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion.  
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Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs det i presidentens framställ-

ning ingående lagförslaget för lagtingets godkännande i andra behandling.  

Lagförslaget föreläggs för lagtingets godkännande. Lagtinget har för sin del i andra be-

handling godkänt det i presidentens framställning ingående lagförslaget. Ärendets 

andra behandling är avslutad.  

 Andra behandling 

2 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) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion.  

Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs det i betänkandet ingående 

lagförslaget för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets förslag. 

Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad.  

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 har bordlagts den 29 och 30 september 2010 vilket innebär att ärendet inte yt-

terligare kan bordläggas.  

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.  

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Diskussionen går vidare i detta för Åland viktiga ärende. Minister 

Sjögren sade i sitt huvudanförande att det här var årtiondets viktigaste fråga, 

vilket jag kan hålla med om. Det är en väldigt viktig fråga. Det här är också en 

strukturell viktig fråga för det fortsätta arbetet inom den här verksamheten 

på Åland. Det är viktigt hur vi går vidare med den här verksamheten. 

Vi vet idag att det finns två parallella spår. Vi har spåret som sorterar un-

der ÅHS verksamhet, sjukvården. Vi har det spåret som sorterar under kom-

munernas sociala verksamhet, social service, det som vi kallar för omsorg om 

de äldre i kommunerna.  

Idag finns det en sammanblandning mellan de här två spåren. Det finns 

kommuner som utför hemsjukvård på sina effektiverade serviceboenden, vil-

ket en del av oss åtminstone anser att är fel.  Kommunerna tar på sig ett all-

deles för stort medicinskt ansvar som inte hör hemma inom social verksam-

het i kommunerna. 

Vi har inväntat att det skulle bli en lösning på den här frågan. Man har från 

landskapsregeringen lovat att komma med strukturella förändringsförslag för 

dessa två olika verksamhetsområdena.  
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Vi har tyvärr inte sett några sådana förslag, de har uteblivit. Man har där-

emot nog haft en person som har utrett det här och som under det här året 

skulle komma med förslag till förändringar. Man har påbörjat ett projekt där 

man skulle se hur de här olika verksamheterna skulle kunna jobba tillsam-

mans och kanske också ha ett ansvarstak. Vi vet inte hur detta kommer att 

falla ut. Vi har inte sett lagstiftningsförändringar. Lagstiftningen är i egentlig-

en ramen för båda dessa verksamheter. Utifrån lagstiftning så vet man inom 

ÅHS och inom den sociala verksamheten i kommunen på vilket sätt man ska 

hantera de här verksamheterna. 

Idag vet vi att det finns en otydlighet i socialvårdslagstiftningen. Man säger 

att ministeriet ska komma med närmare föreskrifter om vad man anser att är 

anstaltsvård. Det här är en blankettlagstiftning, som ni alla vet vi det här la-

get, alltså är det landskapsregeringen som ska komma med närmare före-

skrifter. Det här är inte gjort. Man vet inte i kommunerna egentligen var 

gränsdragningen går, medan ÅHS-lagen är tydlig och säger att det är sjuk-

vård som Ålands hälso-och sjukvård ska syssla med. Man säger både i 1 § och 

4 § i hälso- och sjukvårdslagen vad ÅHS ska hantera. 

För att åtminstone få strukturell klarhet och lagstiftningsmässig klarhet i 

de här verksamheterna så att vi har ramen och att det finns ordentliga tankar 

bakom detta så föreslår jag en kläm; ” lagtinget hemställer om att land-

skapsregeringen reviderar socialvårdslagen så att den är anpassad till 

åländska förhållanden inom äldreomsorgen.” Det här är ett första steg sedan 

kan vi utveckla det åt olika håll. Vi måste ha lagen, vi måste ha ramen så att vi 

vet vilka förväntningarna är, åtminstone på kommunerna och på ÅHS. Sedan 

kan man göra de här överföringarna genom olika köptjänster eller hur man 

vill göra det i framtiden. Vi måste få lagstiftningen klar, vilket den inte är 

idag. Tack, herr talman. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Efter år av diskussioner om hur de äldres hälso- och sjukvård 

ska ordnas så tycker jag att vi nu har kommit till en punkt där åtminstone de 

flesta, om inte alla i lagtinget, inser att vi måste fatta beslut. Vi kan inte mera 

utreda den här frågan. Det är nu dags för både landskapsregeringen och lag-

tinget att fatta några viktiga strategiska beslut.  

Lagtinget har, i samband med fjolårets budget i det utlåtande som social- 

och miljöutskottet då skrev, sagt att det nu finns tillräckligt med underlag för 

att fatta de nödvändiga besluten. Tyvärr, herr talman, när man läser nästa års 

budget så är samma, samma gamla vanliga; "utreda, gå i riktning mot, över-

väga, i mån av möjlighet". Det saknas viktiga strategiska beslut, och vilka är 

de? Det är framför allt två beslut; det viktigaste, nummer ett, är att säga vad 

Gullåsen ska ha för roll i det här sammanhanget och när det ska förverkligas. 

Det finns flera utredningar som säger att Gullåsen ska bli ett geriatriskt och 

rehabiliteringssjukhus eller en enhet inom ÅHS som har inriktning på geria-

trik och rehabilitering, hur man nu vill kalla det. Beslutet måste fattas nu! Det 

avgör helt och hållet sedan hur den övriga vården ser ut.  

I de utredningar som har funnits är tanken att Gullåsen och dess olika av-

delningar skulle ha huvudansvaret också för hemsjukvård och rehabilite-

rande verksamhet för äldre. 
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Det andra beslutet är det som vtm Gun-Mari Lindholm också sade, man 

måste klargöra ansvaret mellan kommunernas socialtjänst och ÅHS, land-

skapets hälso- och sjukvård.  

I motsats till riket ligger all hälso- och sjukvård på landskapet, ingenting 

ligger på kommunerna enligt lag. I riket ligger både hälso- och sjukvården på 

kommunerna. I riket är äldreomsorgen och socialtjänsten för de äldre lagt på 

kommunerna, därför kan man samordna detta på kommunal nivå. Hos oss är 

äldreomsorgen och olika typer av stödtjänster till äldre för att de ska kunna 

bo hemma eller på serviceboende eller institutionsboenden lagt på kommu-

nerna. Därför är det betydligt svårare att samordna. 

Vår lagstiftning som vi har idag är oklar. I 2 § i ÅHS-lagen sägs att man ska 

tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster åt alla ålänningar. Det finns inte 

några undantag för äldre som bor på institution, hemma eller någon annan-

stans. Sedan säger socialvårdslagen och framförallt klientavgiftslagen att 

kommunerna också ska anordna sjukvård för de äldre. 

Idag när man tänker på detta så kan man konstatera, åtminstone vi som 

också jobbar som kommunalpolitiker, att vi inte borde ha institutioner. Vi 

borde bara ha effektiverat serviceboende, sådana boendeformer där de äldre 

hyr in sig och har tillsyn dygnet runt, men som inte är institutionsboende, för 

då skulle hemsjukvården komma till dem på samma villkor som för dem som 

bor hemma. De kommuner som inte har institutionsboende för äldre, låt bli 

att inrätta det så slipper ni en massa problem! 

De här två konkreta besluten krävs. Det kräver också lagstiftningsåtgärder. 

Socialvårdslagen, som är en blankettlag, där måste vi ändra detta med an-

staltsvård för de äldre. Vi kunde ju tala om institutionsboende för äldre. Å 

andra sidan så inbegriper väl begreppet också annan anstaltsvård. Eftersom 

vi inte på kommunal nivå har det ansvaret så vet jag inte om det är nödvän-

digt att det begreppet finns kvar. Och man måste ändra klientavgiftslagen på 

den här punkten. 

Idag är det så, precis som vtm Gun-Mari Lindholm sade, att kommunerna 

tar på sig kostnader som de inte egentligen är skyldiga att bära. Vi betalar 

privata läkare och vi anställer sjuksköterskor i kommunerna för institutions-

boendena; De Gamlas Hem, Sunnanberg och Trobergshemmet. Detta måste 

det bli ett slut år 2011, så att vi får det här på rätt.  

Herr talman! Den här äldreboomen fortsätter till 2020, sedan börjar det 

dala igen. Man borde ha ett sådant perspektiv på den här utvecklingen. Idag 

känns hela det här problemet oöverkomligt på något vis. Vi har få korta per-

spektiv. Man skulle vilja se hela det här komplexet i ett sådant tidsperspektiv. 

Det behövs inte mera utredningar, det behövs beslut och de måste komma 

nästa år, som jag ser det. Annars blir det ett nytt lagting, det blir en ny hälso-

och sjukvårdsminister och det blir samma gamla prat som nu har pågått i åt-

minstone 15 år. Tänk hur lång tid det har gått sedan hemsjukvården och 

hemvården skulle slås ihop. Nu har vi pilotprojekt men vi har ingen tidtabell 

för hur det ska genomföras i verkligheten. Det går för långsamt på det här 

området.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! För vår del har vi framhållit våra synpunkter tillräckligt i den 

här frågan. Det är dags att knyta fast säcken. Både Tina Turner, Mick Jagger 
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och jag, som var aktuella här i debatten den 29 september, är överens om 

detta.  

Jag har funderat på hur den här klämmen kan motiveras att man skulle gå 

in och revidera socialvårdslagen som vi har som blankettlag och huruvida det 

är rimligt att göra det. Då måste vi se på tidtabellen för hela lagstiftningspak-

eten. Den kommer nog att bli ganska utdragen. Minister Sjögren kan säkert 

specificera den på något sätt, men å andra sidan är det bara ett år kvar på den 

här mandatperioden så det är säkert svårt att ge några tydliga besked. Jag 

känner väl till lagstiftningen om ÅHS-lagen och den kommer nog att dra in på 

år 2012 förrän vi har en ny sådan lag. Det blir efter nästa val. Det är rimligt 

att tänka sig en sådan tidtabell. 

När det gäller revidering av socialvårdslagstiftningen, som är den andra 

parten i den här frågeställningen, så är det inte rimligt att tänka sig att vi har 

en sådan förrän år 2013.  

För min del är det väsentligt att kommunernas äldreomsorg i förhållande 

till ÅHS ansvar behandlas likartat, på det sätt som ltl Sundback här re-

dogjorde för. Jag hör till dem som har samma uppfattning. Den här märkliga 

uppdelningen som man har i riket mellan olika vårdformer inom äldre-

omsorgen för kommunerna har sina historiska skäl där. Men här hos oss har 

vi ju en helt annan organisation utgående ifrån vår lagstiftning. Därför bör 

socialvårdslagen vara anpassad till den verkligheten här.  

För att vi också inom ÅHS ska kunna gå vidare med de planer som finns, 

särskilt verksamhetsplaneringen men även utbyggnadsplaneringen och sane-

ringsplaneringen för Gullåsen, så är det viktigt att någorlunda snabbt få ett 

besked ifrån landskapsregering och lagting i den här frågan om gränsdrag-

ningen och ansvaret.  

Därför är det för långt att vänta till 2013, det måste komma betydligt tidi-

gare. Det borde komma i början av nästa år. Därför är tidtabellen väldigt vik-

tig. Jag hoppas att hela lagtinget kan vara överens om att det brådskar att få 

gränsdragningen gjord nu. Därför är det rimligt att stöda klämförslaget som 

kommer till omröstning här, tack. 

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! Det har varit en omfattande diskussion om äldreomsorgen. När 

man kokar ner det till kärnfrågan så handlar det om vem som ska ha ansvaret 

för sjukvården på institutionerna.  

Efter att vi har debatterat senast så har vi på socialvårdsbyrån analyserat 

de synpunkter som kom fram vid diskussionen.  

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för öppen 

vård respektive institutionsvård gäller redan i dagsläget på Åland, till den del 

de omfattar de delarna som vi inte har lagstiftningsbehörighet på. Lagstift-

ningsbehörigheten är uppdelad i socialförsäkringssystemet och socialvården. 

Det är jättesvårt att lyfta ut en del i systemet eftersom socialförsäkringssy-

stemet omfattar allt från bostadsbidrag för pensionärer, vårdbidrag och reha-

biliteringsåtgärder, så det är jättesvårt att lyfta ut en del på det viset.  

Vidare i den analysen ser inte socialvårdsbyrån något skäl till varför vi 

skulle ha avvikande definitioner. Man ser inte heller vinsten för den enskilde, 

för ÅHS eller för kommunerna. Att ha ett annat ord för anstalt eller institut-

ion ändrar ändå inte innehållet för det är beroende av de andra sociala lag-

stiftningarna som också ålänningarna rätt till i socialförsäkringssystemet. 
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Det finns två möjligheter att förtydliga det här ansvaret som efterfrågas 

ifrån lagtinget och som efterfrågas för kommunerna. Den komplicerade vägen 

är att göra det via sociallagstiftningen. Det krävs att vår blankettlagstiftning 

av socialvårdslagen ändras, vilket skulle krävas en helt ny paragraf som fast-

ställer grunderna för gränsdragningen. 

En snabbare och enklare väg, och det som vi håller på med just nu, är att 

göra förtydligande och gränsdragningar i ÅHS-lagen. Det arbetet är inlett. 

Ambitionen är att lämna en ny ÅHS-lag till lagtinget under den här mandat-

perioden och att den självklart ska hinna behandlas i utskott.  

Det framfördes också ett önskemål i debatten tidigare att man ville ha till-

lämpningsföreskrifter. Det har man också diskutera på socialvårdsbyrån och 

med lagberedningen. Man konstaterar där att tillämpningsföreskrifter inte är 

bindande. Det är mera lämpligt att vi gör förtydliganden i ÅHS-lagen. 

Man säger också att det är mycket i görningen på hela äldre omsorgsområ-

det. Det är jättesvårt att göra gränsdragningen mellan sjukvård och äldre-

omsorg. Det är som att drag en linje i vattnet. Vi har också sjukvård inom 

missbrukarvården. Kommunerna anställer sjukskötare inom missbrukarvår-

den och inom specialomsorgen. Jag delar inte alls den uppfattningen att det 

är lätt att helt och hållet dra gränsen.  

Det pågår uppluckringar mellan institutionsvård och öppenvård. Kommu-

nerna har serviceboende och effektiviserat serviceboende. Nu får också per-

soner som bor på institutioner rätt till vårdbidrag. Det har man inte heller 

haft förut. 

Socialvårdsbyrån på landskapsregeringen förväntar sig att man går vidare i 

den här riktningen och att skillnaden mellan institutionsvård och öppenvård, 

inom äldreomsorgen överlag, krymper.  

I dagsläget när kommunerna grundar nya enheter så ska de lämna in en 

anmälan till FPA som bedömer om det är frågan om öppenvård eller sluten-

vård.  

Det här var en del i hela den här frågan om vem som ska ha ansvar för 

sjukvården på institutionerna.  

Men, är det så som lagtinget diskuterar så ska vi ju ändra hela den inslagna 

vägen, den väg man fastslog under förra landskapsregeringens mandatperiod. 

Där sänkte man Gullåsenavgifterna för kommunerna och man började plane-

ringen med Gullåsen. Vi skriver förtydliganden i budgeten att ÅHS övertar 

ansvaret över Gullåsen. Det blir specialsjukvård, vilket för äldreomsorgen blir 

spindeln i nätet med rehabilitering, utredning och specialistläkarkunskap. 

Det betyder ökade kostnader på 3-4 miljoner euro för ÅHS. Man har också 

gjort om landskapsandelssystemet, det har fördubblats från 9 miljoner euro, 

inklusive investeringskostnader, till i dagsläget när vi nästan är uppe i 19 mil-

joner euro.  

Det här är också en fråga om vård på rätt nivå, det mest smarta, det mest 

humanistiska och det mest kloka ekonomiskt. Det här är en linje som man 

har slagit in på.  

Gör vi på det viset att ÅHS ska ansvara för institutionerna då måste vi ju 

göra om hela systemet. Då får ÅHS ta ansvar för institutionerna, det måste ju 

då få konsekvenser för landskapsandelar och avgifter osv. Men, då gör vi en 

180 graders ändring i hela systemet.  

En av landskapsregeringens riktlinjer är den slutrapport från arbetsgrup-

pen som hade i uppdrag att utreda äldreomsorgen. Det här är ett arbete som 
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den här landskapsregeringen fortsätter med och som förra landskapsrege-

ringen satte igång. Jag tror att ltl Barbro Sundback också var referensperson 

där. Det står så här om ansvarsfördelningen för ÅHS respektive kommuner-

na; ”den huvudsakliga ansvarsfördelningen mellan ÅHS och kommunerna 

kan i generella termer beskrivas så att kommunerna ansvarar för grund-

servicen för de äldres boende i eget hem samt inom serviceboenden. Kom-

munerna ansvarar vidare för vården och omsorgen vid De Gamlas Hem, 

Trobergshemmet och Sunnanberg inklusive ansvaret för den medicinska 

personalen. ÅHS ansvarar för sjukvårdsinsatser oavsett boendeform, exklu-

sive institutionsvård, och för sjukhusvård”. Om vi ska vi ändra det här då får 

vi slå om alltihop 180 grader, det är min uppfattning.  

Det ska fattas beslut om Gullåsen, man håller på förbereder till styrelsen, 

ja, men det ligger hos styrelsen. Socialdemokraterna har en representant i 

ÅHS styrelse. Vi har gjort förtydligande i budgetförslaget. Vi kommer att re-

videra ÅHS-lagen under den här mandatperioden. Vi tar in folkhälsolag, pri-

märvårdslag, specialsjukvårdslag och vi kommer också att skriva in det som 

är oklart för åländska förhållanden och som är speciella för åländska förhål-

landen t.ex. gränsdragning mellan institutionsvård och sjukhusvård. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Det kanske inte är någon lätt uppgift som ministern 

har. Frågan är nog om ministern ska lyssna på lagtinget eller på sina 

tjänstemän. Jag tror att det bland de flesta tjänstemän ändå finns en in-

ställning att det är bättre ju mindre man gör. Det ligger i en byråkrats 

hjärta att tänka så. Det är bra att de är så för det betyder att de inte går 

på alltför tokiga förändringar. I det här fallet har nog lagtinget varit 

ganska tydligt under den här mandatperioden. Vad gäller sjukvården för 

de äldre så är det någonting som de redan nu har rätt till via ÅHS. Frå-

gan hur det ska organiseras? Det är landskapsmyndigheterna och ÅHS 

uppgift att göra det. Att de äldre ska få sin hälso- och sjukvård via ÅHS, 

det är oomkullrunkeligt, det finns ju inte någon annan som kan produ-

cera den tjänsten.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

För det första så vill jag kommentera detta med tjänstemännens inställ-

ning. Socialvårdsbyrån och social- och miljöavdelningen är en mycket 

hårt arbetande enhet. Det där uttalandet tar jag som en dålig dag.  

Landskapsregeringen har lyssnat på den inslagna vägen som förra 

landskapsregeringen tog; äldreomsorgsrapporten, landskapsandelssy-

stemet och sänkningen av avgifterna på Gullåsen. Hur förklarar ltl Bar-

bro Sundback texten i äldreomsorgsrapporten? Det kan inte stå tydli-

gare än det står i äldreomsorgsrapporten. Då menar alltså lagtinget att 

vi ska slå om 180 grader på hela äldreomsorgstanken som har varit bä-

rande under så många år? Det tycker jag att är att kasta väldigt mycket i 

sjön.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Den rapport som ministern hänvisade till var viktig 2006. Sedan har 

åtminstone jag gått vidare i mitt sätt att se på den här frågan, eftersom 

det bara har blivit sämre för de äldre vad gäller tillgång på hälso- och 

sjukvård för dem som bor på institution. Samt att många äldre sjuka 
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skickas hem till kommunerna utan att kommunerna har resurser att ta 

emot dem. Situationen har blivit värre för de äldre. Jag tror att vi måste 

överge 2006-års rapport till den här delen och se situationen med nya 

ögon. Det har faktiskt lagtinget gjort så sent som i samband med den 

senaste budgeten. Ministern borde läsa det utlåtande och inte stirra sig 

blind på rapporten 2006 för att på något sätt nita dit mig.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag fungerar inte så som politiker att jag försöker nita dit 

någon. Det är ltl Sundback som agerar enligt den devisen. Den här land-

skapsregeringen har följt den inslagna vägen. Jag kan hålla med om att 

det finns vissa delar som är inaktuella i den här rapporten. Det följer vi 

upp genom kvalitetsrekommendationer, genom att analysera vårdked-

jor, genom att ha dialog med kommunerna och genom att ha dialog med 

ÅHS.  

Man föreslår här nu att lägga om hela systemet. Jag undrar om det är 

så jätteklokt? Befolkningsutvecklingen innebär ökade kostnader för ÅHS 

och det innebär också ökade kostnader för kommunerna, det kommer vi 

inte ifrån. Tanken med t.ex. läkarresurser är att man ska stärka hem-

sjukvården. I mitt önskescenario finns det så mycket läkare inom hem-

sjukvården att de kan serva institutionerna. Det finns också geriatriker 

som sköter specialsjukvården.  

Talmannen 

Tiden är ute. Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Dramatiken som ministern anför här ska åtminstone inte 

anspela på mina resonemang och förslag. 2006-års utredning är en yp-

perlig utredning. Vi borde ha genomfört betydligt mera än vad vi har 

gjort. Däremot finns det detaljer som man kan justera till den delen. Vi 

som lagstiftare måste dra den här gränsen i vattnet mellan äldreomsor-

gens hälso- och sjukvård och ÅHS ansvar. Därför förstod jag inte mi-

nisterns svar här tidigare, varför det skulle vara lättare att dra gränsen i 

ÅHS-lagen än i en paragraf i blankettlagen? I fall man gör som mi-

nistern förespråkar finns blankettlagen kvar oförändrad. Socialvårdsla-

gen måste vara huvudlag i den här frågan när det gäller kommunernas 

ansvarsområde. Därför förstod jag inte resonemanget om att det skulle 

räcka med ÅHS-lagen.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Hela socialvårdslagen reglerar också förhållanden mellan kommunerna 

och folkpensionsanstalten. Nej, men det stämmer inte. Jag har en fem-

sidig utredning på hur komplicerad den här lagstiftningen är och hur 

svårt det är att rycka ut en del ur det. Jag upplever att det inte är det 

som är bekymret, om vi gör gränsdragningen i ÅHS-lagen eller om vi 

skulle göra det i blankettlagen. Det stora bekymret är vem som sist och 

slutligen ska ansvara för sjukvården på institutionerna. Det är ju där 

som kärnan finns. Där tycker delar av lagtinget att ÅHS ska ansvara för 

sjukvården på institutionerna. Svaret är då att ÅHS ska ta över institut-

ionerna. Så diskuterar man. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Så ska det absolut inte gå till. Kommunernas äldreomsorg 

ska i förhållande till hälso- och sjukvården i landskapet behandlas lik-

värdigt. Det måste man ha som målsättning. Det är viktigt att man kan 

göra den här förändringen i socialvårdslagstiftningen så att den inte an-

passas till riksförhållandena, utan att den anpassas till de åländska för-

hållandena där vi har ett annat hälso- och sjukvårdssystem än vad man 

har i riket. Huvudmannaskapet är ju helt annorlunda.    

Jag förstår fortfarande inte varför man inte skulle kunna sätta till den 

här enda paragrafen i socialvårdslagen utan att det skapar väldiga pro-

blem i förhållandet till socialförsäkringslagstiftningen? Jag kan inte 

tänka mig att det skulle vara fallet. Oberoende av det förslag som mi-

nistern nu kommer med här, att blott ÅHS-lagen ska ändras, innebär att 

vi inte skapar ett eget system på Åland utan vi anpassar oss till hundra 

procent till rikssystemet, eftersom det är lite jobbigt i blankettlagstift-

ningen.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det där stämmer inte heller. I socialvårdslagen analyserar 

man skillnaden på sjukhusvård och sjukvård. Sjukvården på institution-

erna är kommunernas ansvar och sjukhusvården är vårdorganisationer-

nas ansvar.  

Vi kommer att göra alldeles egna specifikt åländska lösningar i ÅHS-

lagen. Där har vi projektet samarbete mellan hemservice och hemsjuk-

vård som handlar om sjukhusets öppna vård och kommunernas öppna 

vård. Det vi pratar om är sluten vård och institutionerna. Det blir också 

väldigt otympligt om t.ex. hemsjukvården skulle serva institutionerna. 

Hemsjukvården har också en ganska stark utveckling. Vi har dagkirur-

giska patienter, vi har cancerpatienter hemma och de behövs också för 

andra patientkategorier. Det handlar sist och slutligen om vård på rätt 

nivå.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det är bra att man försöker ändra på ÅHS-lagen. Den behöver 

också moderniseras och reformeras. Det allena gör inte att vi får ett 

mindre problem när det gäller anstaltsvård i 17 § socialvårdslagen. Det 

är en alldeles särskilt uppgift för landskapsregeringen att reformera och 

revidera den lagen så att de här två kongruerar med varandra tillsam-

mans för att vi ska få en tydlighet när det gäller äldrevården och omsor-

gen.  

Är det så att ÅHS får mera äldresjukvård på sin lott så kommer ju 

landskapsandelarna förstås i motsvarande grad att gå ner när det gäller 

det som man idag har fört till äldreomsorgen. Jag förstår inte varför det 

skulle vara en så jättereform.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Nej, men så blir det. Om jag uppfattade det rätt så blir det 

ÅHS ansvar att ta ansvar över institutionerna.  
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Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Institutionerna fortsätter precis som tidigare, men den sjuk-

vården som man på institutionerna är ÅHS ansvar. Så står det i lagen 

idag. Jag har inte hört att det finns någon annan som har det ansvaret. 

Möjligtvis liberalerna som vill ändra på det och föra ut sjukvården också 

i kommunerna. Centern, socialdemokraterna, frisinnad samverkan, 

Ålands framtid och obunden samlig är inne för att man ska ha det som 

det var tänkt. Socialvården ska man ha i kommunerna, men sjukvården, 

enligt lagen som vi också har idag, är ÅHS ansvar. Jag vet inte vad libe-

ralerna vill? Det skulle väldigt intressant att veta vad liberalerna vill vad 

beträffar äldreomsorgen. Man bara pratar om de här svårigheterna. Visa 

visioner och framåtsyftande åtgärder så vi får det här problemet löst.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! I landskapsregeringens svar på det här spörsmålet så 

fanns det minsann åtgärder och visioner. Det kan ingen sticka under stol 

med. Det arbetas för fullt med äldreomsorgsfrågorna. Egentligen är det 

ett systemfel, ÅHS borde inte heller vara på landskapsregeringen, det 

borde vara på kommunerna. Sådana diskussioner förs när man diskute-

rar om kommunala strukturer. Vi är inte någon isolerad enhet. Hur ska 

man kunna dra gränslinjen när det gäller sjukvård och äldreomsorg? Vi 

har ett annat parallellt projekt där hemvården och hemsjukvården sam-

arbetar och man tycker att man ska överföra sjukvård på hemvården, att 

de ska kunna ge insulinsprutor och dela ut dosetter. Det är precis 

samma tankegångar här. Man ska försöka få det så smidigt som möjligt. 

Att ha mobila sjuksköterskor som servar institutionerna tycker jag inte 

är någon lyckad lösning. Det är bättre att man är på plats.  

Talmannen 

Tiden är ute. Talmannen är lite strängare med tiden idag. Vi har i talmanskonferensen 

diskuterat att vi ska respektera de utsatta tiderna. Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Den här svängningen på 180 grader som minister Sjögren talade om, 

den kan jag inte alls förstå. Det gjordes en bra utredning 2006. Sedan 

dess har utvecklingen tagit steg för steg. Nu tycker lagtinget tydligt och 

klart, åtminstone majoriteten, att nya beslut borde tas. Besluten borde 

egentligen tas i och med den här budgeten. Jag påtalade det viktiga be-

slutet som borde tas om Gullåsen i och med budgeten 2011. Nu är det 

oklart vad ministern har för åsikt om var de här besluten ska fattas. 

Inom ÅHS kan vi till vissa delar ta beslut om inriktningen, men det är ju 

inom landskapsregeringen och lagtinget som det ska beslutas om resurs-

tilldelningen. Vi vet att geriatriska rehabkliniken kommer att kosta 

mera, likaväl om man ska bygga om Gullåsen eller inte.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Landskapsregeringen har gjort vissa förtydligande både i 

det inlämnade budgetförslaget från ÅHS och i de allmänna motivering-

arna i budgetförslaget för 2011. Det är helt sant att det är landskapsrege-

ringen som ska tilldela resurserna. Först måste det ju komma från 

sakutskottet, från ÅHS styrelse, om man ska välja att riva ner hela Gull-
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åsen och bygga upp ett nytt eller om man ska välja att renovera. Vi 

måste ha en prislapp på frågan.  

För några veckor sedan deltog jag i ett möte på Gullåsen. Där börjar 

man jobba enligt den här indelningen som finns i rapporterna för Gullå-

sen. Man ser att det är svåra omständigheter eftersom nuvarande bygg-

nad och utrymmen inte alls är anpassade efter den höga vårdtyngden 

som patienterna har. Man gör det man kan. Man har också inlett ett in-

tensifierat samarbete med rehab.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är säkert så. Det förekommer diskussioner både här och där. Jag ser 

ändå att det är landskapsregeringens, och i det här fallet minister Sjö-

grens, uppgift att dra upp riktlinjerna för hur äldreomsorgen ska se ut. 

Det är otroligt viktigt att man kommer med en tydlig åsikt. Är det den 

här linjen som vi ska fortsätta på? Ska vi nu ta steget att göra om Gullå-

sen till ett geriatriskt sjukhus som vi har talat om? I så fall måste lag-

tinget fatta det beslutet. Jag hade förväntat mig att landskapsregeringen 

skulle komma med det underlag som nu krävs för beslut. Annars kom-

mer det att gå ännu ett år, ännu ett val och vi vet inte när de här beslu-

ten tas. Både människor, medborgare, kommuner och institutionsboen-

dena blir att hänga i luften om man inte är tydlig på den här punkten.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Planen har hela tiden varit att Gullåsen ska bli en rehabiliterings- och 

geriatrisk specialklinik inom ÅHS. Den riktlinjen är helt klar. Det är 

oklart vad man ska göra med utrymmena, ska det rivas eller byggas 

nytt? 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Tack, herr talman! Vi pratade i talmanskonferensen idag om vikten av att 

man får framställningar i rätt tid och att man kan hålla en sammanhållen och 

bra debatt. När det gäller det här ärendet så har vi kanske inte riktigt lyckats 

med det. Det är tredje gången som vi pratar om det här ärendet. Risken är 

stor att man upprepar sådant som har sagts förut. Jag ska försöka undvika 

det. Det har varit en lite olycklig debatt i det här ärendet. Det är ändå ett väl-

digt, väldigt viktigt ärende som vi pratar om, därför skrev jag på vtm Gun-

Mari Lindholms spörsmål.  

Jag tycker att debatten har hamnat på detaljnivå. Det är en så pass stor 

utmaning så det är viktigt att man ser på det lite vidare. Kvalitetsmässigt är 

det viktigt, de äldre ställer allt mera krav, vilket jag tycker att är rätt. De äldre 

ska ställa krav, det de som har byggt vår välfärd. Vi har också ekonomiskt 

stora utmaningar som vi inte alla riktigt kan inse alla gånger.  

Minister Sjögren pekade på en fördubbling av kostnaderna för socialvår-

den bara sedan år 2005, vilket också står i sista stycket i landskapsregering-

ens svar. Där framgår det också att när det gäller Gullåsens avgifter så är det 

ungefär ytterligare 1 miljon som är till kommunernas fördel.  

Tittar vi framåt så ser vi redan nu att kostnaderna ökar väldigt mycket. Jag 

försökte via ÅSUB får reda på hur det kommer att se ut framöver. Mycket pe-
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kar på att behovet av äldrevård i framtiden kommer att fördubblas fram till 

2040. Nu vet jag inte om demens är inräknat i detta, det är ännu mera kost-

nadsdrivande än vanlig äldrevård. Jag kunde heller inte utröna om inflytt-

ningen är inräknade i de här siffrorna, vilket jag inte tror. Inflyttningen 

kommer också att bli en ganska stor utmaning framöver. När folk flyttar hit 

från Finland, Baltikum eller från någon annanstans så är det ganska naturligt 

att man vill ha sina äldre i sin närhet när de är i behov av vård. Det är också 

en del av vårt utmaningsscenario.  

Om inte siffrorna är riktigt klara så kan man ändå notera att det faktiska 

behovet kommer att öka. Att få en riktigt klar bild av detta är svårt. Det är 

nog viktigt att kommunerna och landskapet tillsammans skulle försöka få ett 

helhetsgrepp på det här. Synen på äldrevården borde bygga på en övergri-

pande helhetssyn.  

Nu pratar vi om socialvårdslagstiftningen, vilket är viktigt när det gäller 

kommunernas roll. Ministern pratade om ÅHS lagstiftningen, jag ska åter-

komma till det. Det är ju väldigt viktigt att man får en helhetssyn på det här. 

Det är oerhört viktigt att man har en överbyggande vårdkedja som både land-

skapsregeringen och kommunerna är med i, det måste man få till stånd på 

något sätt. 

Det pratades också om att det är viktigt att de äldre har rätt vårdnivå. Så är 

det ju inte idag på grund av de problem vi har med platser. Jag har förstått att 

det på sjukhusets medicinavdelning ligger äldre som egentligen är klart vår-

dade där, men det finns ingen plats som de kan flyttas till.  

En liten detalj som jag vill ta upp, som vi har motionerat om tidigare, gäller 

den elektroniska dokumenteringen. Den bör utvecklas så att behörig vårdper-

sonal kan få information från de olika det instanser och inrättningar som är 

aktuella för den enskilde. Det är viktigt att informationen blir så riktig som 

möjligt så att rätt mediciner och uppgifter tillhandahålls på ett konsekvent 

och korrekt sätt. Man kan tycka att det borde fungera här på Åland med vårt 

relativa låga invånarantalet. Det visar sig att det inte fungerar. Om man flyt-

tar från en kommunal institution till Gullåsen så får man inte den elektro-

niska dokumenteringen att fungera. Det är ju rätt märkligt att man efter så 

lång tid inte riktigt får detta att fungera.  

En positiv sak i budgetförslaget är stöd för hissar för att hjälpa äldre att bo 

kvar hemma. Här tror jag att man måste lägga mycket, mycket mera resurser 

framöver. Den utmaningen som vi står inför kan vi inte lösa med institutions-

vård, vilket heller inte tanken är. Ltl Sundbacks sade att det var ett viktigare 

spår att gå på att man får en så effektiv hemsjukvård och hemservice som 

möjligt. Det tror jag är rätt om man ska klara av den ekonomiska biten. 

Hissar är en sak men man måste överhuvudtaget ha en kartläggning, för-

söka förebygga och hjälpa till på något sätt så att det inte händer olycksfall i 

hemmet. Många vårdfall beror på att de äldre av en eller annan orsak råkar ut 

för olyckor hemma. Det är också någonting som man borde försöka göra 

någonting åt. 

När det gäller klämmen tycker jag att det inte är någon riktig helhetslös-

ning. Det är ju kommunernas roll i så fall. Men det är bättre än att det inte 

händer någonting. Det blir lite märkligt om vi ifrån oppositionen hemställer 

om att landskapsregeringen reviderar socialvårdslagen så att den anpassas 

till åländska förhållanden inom äldreomsorgen. Trots att jag sade att det inte 

är någon helhetslösning så stöder jag det här förslaget, det är bättre än ingen-
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ting. Man har mera fokus på ÅHS lagstiftningen från ministerns sida. Man 

måste få till stånd en helhetssyn när det gäller detta. 

Jag tycker att det är viktigt att ta fasta på det som sägs i spörsmålstexten; 

”för att uppnå en god vård och omsorg för de äldre måste landskapsrege-

ringen fatta beslut om hur arbetet mellan hälso- och sjukvård och kommu-

nerna sociala tjänster framdeles skall organiseras.” Det är just detta som vi 

står och pratar om. Var ska det åtgärdas, är det inom ÅHS lagstiftningen eller 

inom socialvårdslagstiftningen? Det berör egentligen båda lagstiftningarna. 

Det här borde man ifrån landskapsregeringens sida ta lite mera fasta på. Jag 

tycker inte att det har framkommit tillräckligt tydligt, åtminstone inte i det 

skriftliga svaret på spörsmålet. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det är precis såsom det är just nu när det gäller äldre-

omsorgen. Vi släpar efter på vissa delar och vi står inför stora investe-

ringar. Det har både att göra med att vi måste rusta upp institutionerna 

till viss del men också serviceboendena och effektiverade serviceboen-

dena. Detta är en sak som lite har fallit tillbaka på Åland där man också 

borde ha satt in kluten och byggt ut det systemet.  

Vi har en politisk målsättning att 90 procent av 75-åringarna ska bo 

hemma. Därför är det väldigt viktigt att man ser på alla åtgärder i äldre-

omsorgskedjan. Nu har det varit mycket fokus på institutionsboendena.  

När det gäller att stöda de äldre så finns det ett alldeles utmärkt in-

strument som heter förebyggande hembesök. Alla 75-åringar som så 

önskar får ett hembesök av en ergoterapeut. Man går igenom lägenhet-

en, man ringar in risker, man upplyser om rättigheter, vårdnadsbidrag, 

bostadsbidrag och möjligheter till hemservice och hemhjälp. Det är en 

alldeles utmärkt sak. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! När det gäller det sistnämnda så kände jag inte till det. Det 

kan låta som en liten, liten detalj, men jag tror att det är en väldigt viktig 

detalj som kan spara ganska mycket pengar och resurser framöver.  

När det gäller tillbakagången på de kommunala instanserna så tror 

att det beror på dagens situation. Vi vet att Trobergshemmet i Marie-

hamn har blivit försenad av olika orsaker. Stängning av avdelningar 

inom ÅHS är en annan orsak. Det är flera olika orsaker som har samver-

kat som gör att situationen är väldigt svår just nu. När det gäller de 

kommunala instanserna så kan det vara lite så som ltl Barbro Sundback 

var inne på, man börjar ute i kommunerna fundera om det vara så eko-

nomiskt förnuftigt att göra de satsningar som de har gjort eller om nå-

gon annan borde annan ta ansvaret.  

Jag försökte säga i mitt hastigt påkomma anförande att det gäller att 

få en helhetssyn på äldreomsorgen och få till stånd en lösning så att alla 

kan dra åt samma håll. Jag upplever att det inte är riktigt så nu.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det gläder mig att många har uttalat sitt stöd vad beträffar mitt 

klämförslag. Man ska se det i belysningen av att vi har fått vetskap om 

att man har för avsikt att revidera ÅHS lagen. ÅHS lagen är inte allena 

saliggörande. Vi behöver också få en revidering av socialvårdslagen för 

att få de här två verksamheterna anpassade efter och till varandra. Där-

för är klämmen utformad såsom den är.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det var en mycket bra förklaring. Det är ju ändå landskapsregeringen 

som har det övergripande ansvaret och att man ser till att man får hel-

heten att fungera. Då har jag en större förståelse för klämmen. Det var ju 

tur att jag uttalade stöd för klämmen redan före det här tillrättanläg-

gandet.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Gun Carlson 

Herr talman! Den här frågan har vi diskuterat många gånger. Jag vet inte hur 

mycket vi kommer framåt.  

Det som vi mest behöver för de äldre är den goda vårdkedjan som faktiskt 

bygger olika länkar som blir rätt för varje enskild patient för varje tillfälle. Det 

här är lätt att säga och sägs ofta och man menar olika saker. Vi har folk som 

bor i sina hem och klarar sig. Vi har hemvårdstjänster som kan vara mera el-

ler mindre utvecklade. Vi har våra omsorgshem, servicehem, vi har lite olika 

namn på dem, men vi menar egentligen samma sak. Patienterna/klienterna 

hyr sina utrymmen i serviceboenden och köper de tjänster som de behöver. 

De köper tjänster när det gäller mat, tvätt mm och hemsjukvården servar 

med sjukvårdstjänsterna. Så här långt är allt gott och väl. 

Sedan har vi institutionerna som ger vård åt sådana personer som inte 

mera klarar sig. När man är på en institution så tar institutionen hand om 

hela ens liv och leverne och drygt 85 procent av inkomsterna. Då får man all 

vård man behöver. De pengar som blir över är fickpengar. Så här långt har 

det också varit gott och väl.  

Vid den första äldreomsorgsrapporten började man penetrera olika saker. 

Rapporten var bra på många sätt, men den beaktade inte ett dugg det som nu 

har blivit problemet, dvs socialvårdslagen kontra ÅHS lagen. Där började 

man se de här olika problemen. Där är vi nu.  

Jag tror nog att man vågar säga att ÅHS lagen, även om vi ändrar den, inte 

kommer att kunna bestämma över kommunerna. ÅHS lagen kan inte göra 

detta oberoende av vad man skriver. Som vi har det idag är det socialvårdsla-

gen som bestämmer över kommunerna. Detta får man nog lov att komma 

ihåg.  

Vad måste vi då göra? Ja, jag har många gånger ifrån den här talarstolen 

sagt att jag tror att man behöver anpassa socialvårdslagen till åländska för-

hållanden. Vi har en socialvårdslag som egentligen inte tydliggör kommuner-

nas ansvar så mycket. I Finland har kommunerna ansvar över allt. Folkhälso-

lagen säger tydligt att allt är kommunernas ansvar; primärvård och hälso-

skydd etc. Lagen om specialsjukvård säger samma sak. Det är kommunernas 
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ansvar. Det här medför att det förr eller senare krockar när man börjar titta 

på det.  

Förra gången som vi diskuterade det här sade minister Sjögren att man ska 

försöka titta på det här. Jag förstod att man nu på avdelningen har gjort en 

tolkning att det här gör låter sig icke göras. Det kräver säkert lite funderingar 

ännu, det här är nog inte är färdigt.  

Jag har för min del önskat man måste klarlägga ansvaret mellan de 

åländska kommunerna och ÅHS. Det funkar inte annars. Låt oss vänta på 

någonting sådant.  

Man har också berört Gullåsen ganska mycket. Man måste fatta om Gullå-

sen ska bli ett specialsjukhus. Det är beslut som först måste fattas i ÅHS sty-

relse som sedan för frågan vidare till landskapsregeringen. Så kommer det att 

gå till. Man kommer också att behöva fundera i Åhs styrelse om rehab ska 

sammanföras med Gullåsen. Det är också ett beslut som ÅHS styrelse måste 

förorda eventuellt för landskapsregeringsbeslut.  

Det är detta som vi nu håller på att fundera på. Huruvida vi kallar en änd-

ring av Gullåsen för sjukhus eller enhet är mindre viktigt.  

Hur man definierar sjukvård är en viktig sak som också minister Sjögren 

var inne på. Var går gränsen mellan vård och sjukvård? Det är inte alltid så 

lätt att säga. Jag håller med ministern om att det kan vara svårt att dra den 

gränsen. Låt oss nu vi invänta klarläggandet när det gäller lagstiftningen. Vi 

måste nog börja där nu. Tack. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det är helt klart som ltl Carlson säger, ÅHS lagen kan inte 

bestämma över kommunerna. ÅHS lagen kan klargöra vad ÅHS har för 

ansvar och den kan klargöra skillnaden mellan sjukvård och sjukhus-

vård. Läser man gällande ÅHS lag och planen parallellt så står det egent-

ligen idag också klart och tydligt vad ÅHS ska ansvara för. I dagsläget 

ingår inte heller sjukvården på institutionerna. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Nej, det är säkert så. Den allra första rapporten var alldeles tydlig och 

klar på vad som var kommunernas ansvar och vad som var ÅHS ansvar. 

Men då beaktade man inte den här verkligheten, som vi alla har levt i 

länge men ändå fått upp ögonen för nu, att sociallagstiftningen i Finland 

som vi lever efter, har ett helt annat sätt när det gäller den kommunala 

vården och ansvaret gentemot folket. Kommunerna i Finland har det to-

tala fulla ansvaret för såväl vård, omsorg, socialvård, sjukvård, special 

sjukvård och primärvård. Alltihop är kommunernas ansvar. Så är den 

lagen uppbyggd. Vi lever efter ett annat system. Det är det som vi måste 

rätta till. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag har sagt att vi ska förtydliga lagstiftningen. Det som 

jag upplever som den stora utmaningen är att nu är verkligheten här. 

Förut hade vi kanske ett fåtal äldre människor på årsbasis som hade haft 

smärttillstånd och behövde vård. Nu är äldreomsorgsboomen här. +85-

åringarna kommer att öka. Vi behöver ha närvårdare på institutionerna. 

För att arbetet på institutionerna ska flyta på flexibelt och bra och till 
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klienternas fromma så behöver vi vara flexibla. Man måste också försöka 

ha individperspektivet.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det intressanta i detta är att vi egentligen har väldigt hög 

nivå på våra institutionsplatser. Vi ligger mycket, mycket högre än de 

nationella kvalitetsrekommendationerna. I Finland räcker det med 3-5 

procent för omsorgshem, vi har 6,5 procent. När det gäller rekommen-

dationer för institutioner är det bra om man har 5-7 procent. Vi har re-

dan 9,4 procent institutionsplatser. Våra institutionsplatser räcker till 

2030 och vi pratar som om vi skulle ha världens bekymmer. Vi har 

egentligen inte de verkliga bekymren, vi har lagstiftningskrånglet som vi 

ska reda ut. Vi har inte bekymmer med platser.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag vill gärna fortsätta där ltl Gun Carlson slutade. Jag tycker 

att det är en mycket viktig synpunkt och ställningstagande att vi har ganska 

gott om platser, både på institutionsboenden och på serviceboenden. Vi har 

också en ganska utvecklad hemtjänst. Man kan säkert diskutera om efterfrå-

gan är ännu större, vilket jag tror att den är. Om vi ska jämföra de nationella 

normerna så ligger vi förhållandevis bra till.  

Som har kommit fram här är problematiken vem som ska ansvara för sjuk-

vården för dem som bor på institutioner, eftersom vi inte har samma hälso- 

och sjukvårdsorganisation som i riket. Det är säkert bra att man gör en lag 

om medborgarnas rätt till hälso- och sjukvård. ÅHS lagen är egentligen en 

organisationslag. Det är bra om man har kommit fram till att man ska lag-

stifta om de här rättigheterna. I den lagen ska man skilja sjukvård och sjuk-

husvård. För att göra det ännu mera komplicerat så ger man i Finland på 

vissa ställen också sjukhusvård i hemmen. Servicen behöver nödvändigtvis 

inte ges på ett sjukhus, den kan också ges hemma. Som ltl Anders Eriksson 

sade blir det här kanske lite på detaljnivå.  

Jag skulle ändå vilja säga någonting om socialvårdslagen och klientvårds-

avgiften för de har harmonierar ju med varandra. I klientvårdsavgiften ingår 

också sjukvård. De äldre som bor på institution, De Gamlas Hem eller Tro-

bergshemmet, betalar över 80 procent av sina inkomster i avgift. De ska då få 

allt som de behöver. Men, det sägs inte i lagen att det är kommunen som 

måste leverera sjukvården. Det är att observera. Det centrala är att de äldre 

får den sjukvård som de behöver, inte att det är kommunen eller ÅHS som 

ska leverera den. All logik säger ju att på Åland måste det vara ÅHS eftersom 

kommunerna inte har hälso- och sjukvård i sitt ansvarsområde. Det är punkt 

nummer ett. 

Det är andra är att ÅHS lagen säger, utan undantag, att alla ålänningar ska 

få sin hälso- och sjukvård via den organisationen. Linjen i vattnet som alla 

ska hålla på att dra hela tiden, sluta upp med det! Lagstiftningen är ganska 

klar på Åland i det här avseendet.  

Ministern försöker återge en diskussion som man för bland socialarbe-

tarna, speciellt här på landskapets socialvårdsbyrå. Man har någon slags 

rädsla för att om vi på Åland definierar anstaltsvård på ett annat sätt då ska 



  

  67 

på något vis folkpensionsanstalten säga till alla dem som bor på anstalter el-

ler institutioner; ”nej, ni uppfyller inte anstaltsvårdsvillkoren så ni kan inte 

få vårdbidrag”.  

Ur självstyrelsepolitisk synvinkel är det viktigt att vi hävdar vår egen lag-

stiftning och säger att på Åland kallar vi det institutionsboende och det in-

går också sjukvård i detta. Men sjukvården kommer inte ifrån kommunen 

utan sjukvården kommer från ÅHS.  

Att detta ska vara så svårt att reda ut kan jag inte begripa. Över tio år har 

jag nu hört detta prat om alla problem och alla svårigheter. Det är det som jag 

menar med att tjänstemännen kanske inte har till uppgift att göra några 

större förändringar. De rullar på i samma gamla hjulspår eftersom det låter 

logiskt det som de säger. Det betyder inte att det är politiskt önskvärt att vi 

har det såsom vi har haft det hittills; oklart, det är bara svårigheter, det är 

omöjligt att göra någonting och det är direktiv från Helsingfors och Gud vet 

allt som är i vägen.  

Herr talman! Ännu för repetitions skull; genom att klientvårdsavgiften 

som lag också gäller på Åland så ska alla de äldre som bor på De Gamla Hem, 

Trobergshemmet eller Sunnanberg få sjukvård. Men det står ingenstans att 

den sjukvården måste komma från kommunerna. Tvärtom, det står i ÅHS la-

gen att den sjukvården ska ges via ÅHS. Huruvida betalningsströmmarna, 

när man bär upp avgifter, går till är ju en teknisk fråga. Det kan lösas genom 

avtal mellan ÅHS och kommunerna. Man är som fixerad vid lagstiftning i de 

här frågorna. I vissa fall är det ju förstås bra, men det är onödigt att göra all-

ting så komplicerat med tanke på att de äldre inte har det bra idag i kommu-

nerna på Åland.  

Den här rädslan för att FPA inte ska godkänna begreppet institutionsbo-

ende på Åland för att det är det inte står anstaltsvård. Anstaltsvård är ett för-

skräckligt ord, det påminner om gamla mentalsjukhus eller några andra in-

rättningar som om man kommer in dit så kommer man knappt ut.  

Jag tycker för min del att det är dags att lagtinget tar de här besluten om 

inte regeringen förmår ta besluten. Så att vi kommer vidare med tanke på de 

äldres bästa. Det här går att lösa om man bara har fantasi och god vilja. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Vi är på väg att lösa det här. Vi har lite olika infallsvinklar. 

Ltl Sundbacks säger att det inte står i socialvårdslagen vem som ska ge 

sjukvården. Faktum är att det är kommunerna som debiterar klienterna 

på institutionerna, 85 procent av pensionen går till kommunerna. 

När det gäller att sjukhusvård kan bedrivas i hemmet, visst, sjukhus-

vård bedrivs i hemmen för fullt genom avancerad hemsjukvård och ge-

nom specialsjuksköterskor. Man kan få cytostatika, dialys och antibioti-

kabehandling med mera hemma. Sjukhusvård behöver inte bedrivas på 

ett sjukhus. 

Vi kan ha ett avvikande system, vi kan hävda vår rätt och det tror jag 

att FPA är med på men det kostar. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Vi har ett avvikande system. Det är ett av problemen som vi diskuterar. 

Om man kan ha sjukhusvård i hemmen, varför kan man inte då ha det 

på Trobergshemmet?  
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Det är sant att avgiften som vi nu debiterar i kommunerna innehåller 

sjukvård. Men som jag sade, det finns ingenstans skriver att det är 

kommunen som måste anställa privat läkare eller sjuksköterskor för att 

sköta de äldre. Det är inte rättssäkert för det finns inte i kommunen nå-

gon medicinsk sakkunskap som bär ansvar för det här. Vi har inte några 

övervakande myndigheter i kommunerna. Därför måste sjukvården vara 

under ÅHS. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

I sjukvården på institutionerna ska det också ingå en ansvarig läkare. 

Det finns i dagsläget ansvariga läkare på institutionerna. 

Hemsjukvården är specialiserad sjukvård som är ÅHS ansvar. Sjuk-

vård på institutioner handlar om helt annan sjukvård än när ltl Sund-

back pratar om avancerad hemsjukvård. Här kommer detta in på var 

man ska sätta in insatserna och vård på rätt nivå. Specialsjuksköters-

korna inom hemsjukvården servar cancerpatienter och de servar patien-

ter som behöver antibiotika. Man har delvis sjuksköterskor på institut-

ionerna som kan serva också institutionerna. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Den vården borde ledas från den sakkunskap som finns inom hemsjuk-

vården och på Gullåsen för att, som det står i den kommande budgeten, 

alla på Åland ska ha rätt till samma nivå och standard.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag håller med ltl Sundback. Det är viktigt att komma vi-

dare med tanke på de äldre. Jag håller inte med ltl Sundback när hon 

säger att det finns ganska gott om platser. Jag upplever det akuta pro-

blemet som ett av de kanske allra största bekymren just nu. Flera olyck-

liga omständigheter har sammanfallit samtidigt. Man stängde Över-

gårds på grund av mögel, där försvann det 22 platser, plus besvär runt 

Trobergshemmet som har lett till att man inte har fått det riktigt på 

plats. Jag håller inte med ltl Sundback när hon säger att det finns ganska 

gott om platser. Det är helt omöjligt för ganska många äldre att få en 

plats just nu. Som jag sade i mitt anförande så ligger många på helt fel 

plats, på medicinavdelningen, på grund av att det inte finns andra plat-

ser. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag sade faktiskt lite mera än att det finns gott om platser. Det var en 

diskussion som ltl Gun Carlson tog upp. Om man jämför med riksnor-

merna så har vi rätt hyfsat med platser på Åland. Jag sade att efterfrå-

gan är nog ganska stor ändå. Många vill bo på serviceboende och kanske 

också på institutionsboende. Frågan är i vilken takt vi hinner och orkar 

bygga ut äldreboenden för vi är lite sent ute.  

En viktig fråga är om de äldre själva ska få bestämma var de ska bo. 

Eller är det de sakkunniga som ska säga hur många procent av platser 

som det ska finnas. Jag tror nämligen inte att det blir samma utslag. Jag 



  

  69 

tror att det finns betydligt fler äldre som vill få någon form av stödbo-

ende än vad normen anger. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag fäste mig i anförandet vid att ltl Sundback sade att det finns ganska 

gott om platser. I förhållande till riksnormen är det väl en sak. Men det 

verkliga behovet är stort. Frågan vem man ska fråga, om det är de äldre 

själva som ska säga var de ska bo så tycker jag givetvis att man ska fråga 

de äldre. Jag tror att de flesta av dem vill bo hemma, vilket jag också 

ville peka på att man måste möjliggöra det. Många som har fått hjärn-

blödning eller någonting annat klarar sig de facto inte själva och de slip-

per inte ens in när det inte finns platser. Jag upplever nog att det finns 

ett för litet antal platser just nu. Behovet är ganska akut. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag vet inte vad ltl Anders Eriksson baserar sina uppgifter på. Antaglig-

en känner han några personer som är i behov av sådant boende. Vi 

borde ha en mycket bättre statistik. Man har inte heller fört statistik på 

Åland sedan vi fick den nya självstyrelselagen. Vi ligger faktiskt lite risigt 

till när det gäller fakta på det här området.  

Jag tror att det inte är enbart de som har en allvarlig sjukdom och be-

höver vård som vill ha en plats, utan det finns många andra som vill 

flytta till serviceboende på grund av sociala skäl. Man känner sig isole-

rad, man kanske inte orkar laga mat och därför skulle man gärna bo på 

ett serviceboende. Jag tror att det antalet är betydligt större än de plat-

ser vi har.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.  

Under diskussionen har vtm Gun-Mari Lindholm understödd av ltl Roger Jansson lagt 

följande förslag till hemställan: ”Lagtinget hemställer om att landskapsregeringen revi-

derar socialvårdslagen så att den är anpassad till åländska förhållanden inom äldre-

omsorgen.” 

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 onsdagen den 10 november. Godkänt. Förslaget är bordlagt till 

plenum den 10 november. 

Enda behandling 

4 Livsmedelsstrategi för Åland 

Näringsutskottets betänkande (NU 6/2009-2010) 
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 47/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Anders Englund 

Herr talman! Näringsutskottet har behandlat hemställningsmotion nr 47 av 

ltl Carina Aaltonen med flera om livsmedelsstrategi för Åland. Motionärerna 

föreslår att landskapsregeringen utvecklar en livsmedelsstrategi för Åland för 
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att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av livsmedelssektorn med fokus på 

mat och mervärde. 

Det här är en fråga som vi många år har diskuterat här i salen. Vi har dis-

kuterat om en livsmedelsstrategi och ett behov av att kunna utveckla områ-

dena som nämns i motionen. Vi vet att de åländska primärnäringarna är 

mycket viktiga för oss på många olika sätt. Vi har alla våra företag som också 

ska förädla de här produkterna. Flera av de här företagen exporterar över 90 

procent. Det betyder också att vi får exportintäkter hit till Åland. Man bidrar 

på många olika sätt med arbetsplatser, bland annat är inom transportsektorn. 

Kringeffekterna kommer till nytta för många. 

Utskottet har erfarit att man diskuterar dessa saker i landskapsregeringen. 

Det pågår också en viss strukturomvandling inom den här sektorn. Man 

kanske behöver hjälpa till på olika sätt för att få en på högre förädlingsgrad. 

Utskottet finner att en övergripande åländsk livsmedelsstrategi skulle 

kunna utgöra en god grund för en långsiktig näringspolitik inom denna sek-

tor. Utskottet föreslår därför att landskapsregeringen överväger utarbetandet 

av en livsmedelstrategi för Åland som inkluderar primärnäringar, livsmedels-

industri, restaurangnäringen och ekologisk livsmedelsproduktion.   

Om man lite spinner vidare på det här så har man redan antagit livsme-

delsstrategier i flera europeiska länder. Den brittiska regeringen presenterade 

sin livsmedelsstrategi den 10 januari i år. Den brittiska regeringen beskriver i 

många olika punkter de gemensamma målsättningarna för framtiden för brit-

tisk produktion och konsumtion av livsmedel. Det ska finnas en lönsam kon-

kurrenskraftig, kunnig och anpassningsbar livsmedelsindustri. Det här gäller 

även fisket som möter konsumenternas efterfrågan. Man vill stöda en första 

klassens forskning och utveckling.  

I vårt västra grannland, så sent som för tre veckor sedan, presenterade 

jord- och skogsbruksdepartementet, blivande landsbygdsdepartementet, för 

riksdagen i Sverige en massa olika satsningar som man vill att ska utvecklas. 

Man har anslaget 320 miljoner kronor till matlandet Sverige under en fyra-

årsperiod. Det är meningen att det här projektet ska ge mera jobb på lands-

bygden. De avsatta medlen innebär också att satsningar på de olika projekten 

förstärks. Dessa pengar finns att söka från och med 2011.  

Man har i Sverige också anslagit 48 miljoner kronor under fyra år till de 

små slakterierna. 12 miljoner kronor avsätts för att de avgifter som slakteri-

erna betalar för den obligatoriska köttkontrollen ska sänkas. Man har många, 

många olika punkter här som man redan har tagit in.  

När vi diskuterar den åländska livsmedelsstrategin så behöver man också 

lyfta blicken och titta på hela i EU. I dag konkurrerar vi med alla andra pro-

ducenter inom EU. Åland är inte längre något skyddat område på något sätt. 

Det vi gör måste hela tiden relateras till vår omvärld.  

Jag tror att man behöver sätta mycket, mycket stor vikt på att det idag är 

fritt att importera livsmedel långt bortifrån. Frågan är sedan om det alla 

gånger är bra för miljön. Det är därför som man i många länder också har ta-

git sina egna livsmedelsstrategier, inte bara för detta utan även för att också 

kunna garantera en livsmedelsförsörjning i kris.  

Jag vill här poängtera ytterligare att vi har mycket, mycket att jobba med 

här på Åland. I vår småskaliga förädling och i vårt småskaliga producentled 

så borde vi kunna satsa här. Tack.  
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Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Jag är verkligen tacksam och glad över att mitt motionerande 

har varit så här framgångsrikt den här hösten. I september var det sänkning-

en av promillegränsen som var aktuell och den här gången har näringsutskot-

tet godkänt min motion om att Åland behöver en egen livsmedelsstrategi. Det 

känns bra att lyfta blicken lite högre än över plogfårorna och också belysa 

hela livsmedelsklustrets verksamhet. 

När vi hade remissdebatten i slutet av mars så sade ltl Anders Englund att 

det här är någonting som lantbrukarna och producenterna gärna är med och 

diskuterar. Han menade också då att lantbrukarna och producenterna gärna 

vill vara med och diskutera vägen till ett hållbart samhälle, om de förnyelse-

bara energikällorna från jorden och skogen och om hur våra sig resurser i nä-

ringarna bäst kan tas tillvara. Det här är en väldigt bra hållning och en bra 

utgångspunkt.  

Vi vet alla att vi inte längre kan fortsätta att utnyttja jordens resurser som 

vi har gjort hittills. Då kommer mat med mervärde in i bilden. Idag talar man 

inte längre om Europas kött- och smörberg. Idag är det inte längre begräns-

ningar på att 10 procent av jordbruksmarken behöver hållas i träda. Världens 

befolkning behöver mat. Livsmedelsindustrin har gjort massor för att få fram 

billig och snabbproducerad mat som ofta har haft ett stort viktigt syfte; att 

göra företaget och dess ägare rikare. Att människor och djur har farit illa av 

den här hårdföra produktionen har gjort att pendeln har svängt. Allt flera 

konsumenter blir medvetna om den här situationen. De som har stadiga in-

komster vill ha mat med mervärde. Mat som inte gör folk sjuka och mat som 

inte gör djuren sjuka. Den här trenden växer över hela Europa. Man vill ha 

ekologiskt, rättvisemärkt, närproducerat och närförädlat livsmedel. Man vill 

veta vem som har bakat brödet. Man vill veta var bifftjurarna har betat. Man 

vill veta vem som har lagt in skomakarlaxen. Själva åker vi runt på den 

åländska landsbygden under skördefesten i september och smakar, äter, 

handlar och njuter av rena och hälsosamma livsmedelsprodukter som helst 

av allt ska vara fria från bekämpningsmedel och absolut inte innehålla gluta-

mater och andra ämnen som kan göra oss sjuka. Det här är en bra trend. Här 

har det åländska jordbruket en stor möjlighet att gå från bidragsoptimering 

till produktion av mat och livsmedel som folk verkligen vill ha och som efter-

frågas. 

Egentligen är det mycket märkligt att landskapsregeringen redan inte har 

tagit fram en livsmedelsstrategi. Precis som näringsutskottets ordförande 

Englund sade så har det gjorts i länderna runt omkring oss. Det borde ha va-

rit en självklarhet med tanke på de stora ekonomiska resurser som satsas på 

jordbruket idag.  

Vad ska då ingå i en livsmedelsstrategi? Den ska förstås ta avstamp i det 

lokala, i det miljömässigt och kvalitetsmässigt goda. Vi måste lyfta fram det 

trygga, säkra, ekonomiska, ekologiska och etisk goda innehållet. Jag tycker 

också att man borde ha med det kulturella och det estetiska.  

Så många aktörer som möjligt bör involveras; allt från livsmedelsprodu-

center, primärodlare, konsumenter, exportmarknad, turismsektor och också 

designers. Man då bör klargöra vilka metoder och vilken inriktning den här 

strategin ska ha. Målet bör vara att skapa en långsiktig hållbar utveckling av 

livsmedelssektorn som bidrar till sysselsättning och får igång flera livskraf-

tiga företag på Åland. Man har kommit en bit med de projekt som har presen-
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terats här, EU:s utvecklingsprojekt. Man borde ha en övergripande strategi. 

Ambitionen måste vara hög. Vi måste konkurrera genom att ha hög kvalitet. 

Vi måste ha de bästa råvarorna. Vi måste se till att Åland blir GMO-fritt och i 

GMO-odlingsfritt område. Livsmedelsprodukterna måste paketeras i snygga 

emballage. Åländsk mat och åländskt livsmedel borde bli någonting som 

människor längtar efter och som folk reser hit för att få köpa. Produkterna 

ska stå för kvalitet, omtanke om människor och miljö. Tack, herr talman. 

Ltl Anders Englund 

Herr talman! Som redan nämndes så är det här ett oerhört viktigt område. 

Jag ser det personligen som någonting som vi behöver satsa på för att kunna 

ha en levande landsbygd och skärgård på Åland. Det är mycket som skulle 

kunna göras på det här området. Vi har en stark turismnäring. Vi har många 

passagerare som åker med våra färjor. Man hoppas att man skulle kunna le-

verera mycket produkter till färjorna. Här är det frågan om att priset på våra 

livsmedel konkurrerar med helt andra produkter producerade med helt andra 

kostnader. 

Jag glömde att säga att jag uppriktigt från mitt håll vill tacka motionärerna 

för en genomtänkt motion. Jag tycker att det ligger i tiden. Tar lagtinget den 

här motionen så är det upp till landskapsregeringen att komma tillbaka hit 

och fylla den här motionen med innehåll som vi sedan kan diskutera vidare. 

Jag tror att vi ifrån olika organisationer och även ifrån utskottet är beredda 

att hjälpa till om det kommer någonting som behöver utskottsbehandlas. 

Tack.  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag ska ha ett kort anförande här. Jag vet att sittande talman 

inte brukar uppskatta att man ställer fråga i replik. Jag passar på att hålla ett 

anförande och tar mina frågor där.  

I första meningen i den här motionen så sägs det så här: ”För att återta 

initiativet i jordbruksfrågor och skapa en mer nationell jordbrukspolitik ut-

gående från åländska förhållanden bör landskapsregeringen utveckla en 

egen livsmedelsstrategi”. Det är det som klämmen går ut på. Jag måste ändå 

i parlamentarismens namn säga att det är lite intressant att en del av den nä-

ringspolitik, som traditionellt har stått centern ganska nära, inte kommer upp 

utan att socialdemokraterna motionerar om det. Jag tycker onekligen det är 

lite intressant. 

Sittande näringsminister sade den 15 september åt mig att han skulle över-

bevisa att det fanns en näringspolitik. Tittar vi budgetförslaget för nästa år så 

hittar vi inte riktigt några större bevis när det gäller näringspolitiken. Nä-

ringsavdelningen är den avdelning som har minskat mest om man jämför 

med andra avdelningar som bara har ökat. Näringsavdelningen är den avdel-

ning som ska lägga grunden för vår välfärd.  

När det gäller att utarbeta en åländska livsmedelsstrategi, så är det lite 

oklart. Man har omfattat detta från näringsutskottet, vilket jag tycker att är 

bra. Man lägger bort prestigen och man tänker inte att den här motionen 

kommer från oppositionen och då måste den med allt våld i papperskorgen. 

Man har sett förslaget såsom det är, ett bra förslag. Man är förvånad över att 

förslaget inte kommer från landskapsregeringen. Men av någon anledning så 

kommer inte förslaget därifrån. 



  

  73 

Man har omfattat förslaget. Jag gratulerar socialdemokraterna till det. Det 

är lite oklart för mig om näringsutskottet tänker sig att landskapsregeringen 

ska utarbeta strategin själv? Eller tänker man sig så, som jag hoppas, att man 

tillsammans med näringen utarbetar strategin? Det är väldigt viktigt om man 

ska få en fungerande näringspolitik att man går igenom sektor för sektor, 

t.ex. sjöfartspolitiken tillsammans med sjöfartsnäringen. Jag återkommer till 

det i mitt anförande om en vecka. I och med att jag alltid brukar bli sist i ta-

larordningen så brukar det mest vara sagt. Därför vill jag passa på att säga det 

nu.  

Den första frågan är om strategin ska utarbetas tillsammans med näringen 

eller om landskapsregeringen som ska göra det?  

Den andra frågan är det som utskottet börjar i meningen längst ner. Det 

står så här: ”Utskottet föreslår därför att landskapsregeringen överväger 

utarbetandet av en livsmedelstrategi för Åland som inkluderar primärnä-

ringar, livsmedelsindustri, restaurangnäringen och ekologisk livsmedels-

produktion”. Det här får jag inte riktigt att gå ihop. Ekologisk odling och eko-

logisk produktion är som vilken primärnäring som helst. Jag ser det som en 

odlingsform av flera, som förhoppningsvis ska utarbetas. Eller tänker man att 

primärnäringar, livsmedelsindustri och restaurangnäringar är en sak, medan 

ekologisk livsmedelsproduktion är någonting på sidan om. Jag förstår inte 

varför man har formulerat sig på det här sättet?  

Herr talman! Det var de två frågorna som jag var fundersam på. 

Ltl Anders Englund, replik 

Vad gäller den första frågan om hur man ska jobba fram strategin så är 

det helt klart att det är tillsammans med näringarna. Det sade jag också 

tidigare här. Om man ska jobba med organisationer som företräder pro-

ducenterna så är det ju bra om man har en dialog.  

Vad gäller den andra frågan om ekologisk livsmedelsproduktion så är 

det klart att all livsmedelsproduktion är livsmedelsproduktion. Den här 

ekologiska biten är kanske mera som ett marknadsföringsnamn. Det 

hindrar väl inte, anser jag, om den står som en skild punkt i det här för-

slaget. Det är ju många som bedriver ekologisk livsmedelsproduktion. 

Det är bra om vi också kan få förädlade livsmedel från den sektorn. Det 

går åt mer och mer arealer på Åland till ekologisk produktion. Jag tycker 

att det mycket väl kan stå som utskottet har skrivit här.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det första svaret är jag väldigt tillfreds med. Det är ju så som man bör gå 

tillväga, näring för näring, att man tillsammans med näringens företrä-

dare driver utvecklingsprojekt för att få till stånd någon typ av närings-

politik. 

När det gäller detta med ekologisk livsmedelsproduktion så har jag 

personligen ingenting emot det. Jag har flera gånger nämnt att man 

kanske borde, en gång för alla, ta ett helhetsgrepp på den ekologiska od-

lingen, utarbeta en affärsplan och se om det är möjligt att man till och 

med kan lägga om hela det åländska jordbruket till ekologisk odling. Det 

har jag ingenting emot. Man måste få klart för sig att det finns en eko-

nomisk realism i det. Som det är tillsvidare så ser jag ekologisk livsme-

delsproduktion som precis vilken typ av primärnäring som helst, om det 
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är potatisodling, spannmålsodling eller om det är ekologisk produktion. 

Jag ser inte någon skillnad på det. Därför är jag lite förvånande att man 

sätter det i någon sorts egen klass för sig. Om det är så att man vill höja 

eller sänka det är lite oklart.  

Ltl Anders Englund, replik 

Vad gäller ekologisk produktion och livsmedelsproduktion så är det här 

mera som en nisch. Jag tycker inte att det hindrar att man försöker lyfta 

de ekologiska producenterna som en nisch och kan få ut ett mervärde av 

detta, precis som man får på den konventionella sidan. De här båda be-

höver inte ha något motsatsförhållande överhuvudtaget. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag är den sista som vill underblåsa något motsatsförhållande där. Detta 

är inte några bekymmer för mig. Jag tycker fortfarande att formulering-

en är lite svårförståelig. Jag uppfattar att man ifrån näringsutskottets 

sida vill lyfta upp den ekologiska produktionen lite extra utöver kon-

ventionell odling. Jag kan leva med det, det är inga bekymmer. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Om ltl Anders Eriksson ser under ärendets behandling vilka personer 

som har varit med och tagit beslut så ser han också mitt namn där. Då 

kanske man kan förstå att det finns med en speciell rad där det står eko-

logisk livsmedelsproduktion. För det är väldigt viktigt att man lyfter upp 

det här. Det kanske också har varit så lite med tanke på ltl Anders Eriks-

son och den tidigare debatten här i Ålands lagting, eftersom ltl Anders 

Eriksson tidigare har efterlyst affärsplan för ekologisk odling. I en livs-

medelsstrategi är det väldigt viktigt att vi speciellt tar fasta på den punk-

ten också. Det är något som konsumenterna vill ha. De ekonomiska 

livsmedlen räcker absolut inte på långa vägar till den åländska mark-

naden idag. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När vi pratar om ekologisk produktion så kanske den värderade kollegan 

Aaltonen ser ekologisk produktion på ett lite annorlunda sätt mot vad 

jag ser det. Jag ser det som en odlingsform. Det är någonting som hör 

till inom primärnäringarna. Det är en odlingsform som kan vara en in-

tressant form av jordbruk för Åland bara det går att få en god ekonomi i 

det. Nu förstår jag att orsaken till att man ville plocka upp det här var att 

man ville lägga lite mera religiösa former i formuleringarna. Då förstår 

jag det kanske lite bättre.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Nej, nej det är snarare tvärtom. Jag läste i Huvudstadsbladet att pro-

blemet med finländsk jordbrukspolitik är att bidragen ökar men att od-

larna inte producerar livsmedel som konsumenterna vill ha. Jag tycker 

att det är så lite grann också på Åland. Det finns en stor växande mark-

nad för ekologiska produkter. Men det finns inte tillräckligt många som 
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odlar ekologiska grönsaker. Vi borde vända på pendeln. Mindre bidrag 

och mera ekologiska grönsaker.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag hörde att sufflösen Sundback sade att man vill ha mera bidrag. Tit-

tar man på den ekologiska produktionen så är det den odlingsformen 

som i särklass får mest bidrag. Om man ser på de jordbruksformer som 

vi har idag så håller inte detta resonemang alls. Om man ändå vill främja 

näringen och plocka upp den ekologiska odlingen så har jag ingenting 

emot det. Men det är bra om man håller sig till sak.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Det är intressant att lyssna på den här debatten. Vi 

får väl se vad lagtinget kommer fram till. Går man in för det här så blir 

det en fråga för regeringen. Ska man göra en strategi så är det självklart 

att man gör det tillsammans med näringen. Man gör ju ingenting annat 

än tillsammans med näringen. Så gör vi också med turismstrategin nu. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Om vi tar detta med att utarbeta strategier för näringar i ett lite vidare 

perspektiv så säger ansvariga ministern att det är intressant att lyssna 

till lagtinget. Det är ju bra det. Nog skulle det ju vara väldigt intressant 

för lagtinget också att få lyssna till de förslag som landskapsregeringen 

lägger fram hur man vill utveckla det åländska näringslivet och hur man 

vill främja en modern och up-to-date livsmedelsstrategi. Tyvärr, så ger 

den blå boken för nästa år inte så mycket svar på de frågorna. Men det 

kanske kommer så småningom. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Vi får fortsätta med den debatten nästa vecka. Visst 

görs det ju mycket även för livsmedelsindustrin. Men den debatten tar vi 

under remissen sedan.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Livsmedelssektorn på Åland är en av de viktigaste. Den är 

kopplad till jordbruket, sjöfarten, turismen och andra näringar. Den intres-

santa frågan är vad en strategi betyder. Jag är personligen av den uppfatt-

ningen att i värsta fall anlitar man en konsult. Så är det med den saken. Var-

för tycker jag det? Det är naturligtvis av erfarenhet. Om man i en politisk för-

samling, som lagting och landskapsregering, gör utredningar så kan det bli 

bra och det kan bli dåligt, två typer av strategier. Det som är bra är oftast det 

att under processen så lär man sig. Då är det viktigt att de som är berörda är 

med. 

Jag ska ta några ord om strategier. Om den här motionen godkänns så är 

det viktigt att tänka på vad som händer sedan. Man kunde se att det var stora 

skillnader i utskottet. Ordförande Anders Englund talade mycket om vilka bi-
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drag man kan få. Det ligger väl i hans saks natur. 320 miljoner svenska kro-

nor blir ungefär 80 000 euro i näringsstöd på Åland. Det är inte särskilt 

mycket om man ser på de bidrag som florerar i vårt näringsliv.  

Ltl Aaltonen talade mera om produkterna som sådana och skördemark-

naden osv. Vi har intresse av att utveckla produkterna och hitta marknader-

na. Ser man historiskt så ligger livsmedelsindustrin väl till på Åland. Vi har 

t.ex. inom turismen pensionatsrörelsen. Ser man på 30-talet i det åländska 

samhället så fanns det 30-40 pensionat. Det var en stor verksamhet, man 

serverade mat på pensionaten. Det var lokalproducerade livsmedel av hög 

kvalitet. Det fanns t.o.m. tekniska metoder som utvecklades starkt på den ti-

den, konservering och olika sätt att preparera de här livsmedlen.  

Sedan fick vi så småningom en stor industri på livsmedelsområdet med 

färjtrafiken och den efterfrågan som finns i de flytande restaurangerna. I och 

med den markanden så kom hotell- och restaurangskolan till. Man utveck-

lade en livsmedelsinfrastruktur genom odlingarna, specialgrödor och genom 

hotell- och restaurangskolans utbud av kockar och personal.  

Sedan har också näringspolitiken haft avgörande insatser med t.ex. etable-

ringen av Chipsen. Det är kanske inte näringsmässigt det mest ekologiska och 

intressanta men det är ändå en diversifierande verksamhet med olika pro-

dukter som har ett starkt varumärke idag. Vi har också en lokal fiskföräd-

lingsindustri. De senaste åren har det t.ex. funnits skärgårdssmak, ett med-

vetet livsmedelsstrategisk projekt med stöd från nordiskt samarbete. Senare 

har det kommit EU-stöd t.ex. landsbygd 2006 och andra landsbygdsprogram 

som ska förädla livsmedel i liten skala.  

Här finns det en potential. Det finns all anledning när man utvecklar nä-

ringspolitiken att se detta som ett strategiskt område. Man brukar tala om 

livsmedelsklustret. Vi ser också att hela sjöfarten, med en ny beställning på 

240 miljoner för trafik mellan Sverige och Åland, egentligen bygger på livs-

medelskonsumtion och till stor del också sådant som man sköljer ner sina 

livsmedel med. Det är väl baksidan som av ekonomiska skäl finns med i det 

här sammanhanget. Det har också länge varit tal om en lokal produktion av 

den typen av alkoholhaltiga drycker som säljs i stor skala.  

När man utformar en strategi, vilket man bör göra i näringspolitiken, så 

finns det en viktig sak. Man lägger grunden för vad vi har som är bra idag. 

Det är ungefär den historiska bakgrunden som jag här har antytt. Det är vik-

tigt att man vet var de kunskaperna som vi har idag i samhället finns om 

livsmedelsförädling. Hela sjöfarten och hela jordbruket kan man härleda till-

baka till ungefär år 1850 när marknaden började öppnas. Då var det oföräd-

lade råvaror till stor del från jordbruket. Idag har vi högförädlade råvaror. 

Hela verksamheten kring en restaurang är tämligen komplicerad och innehål-

ler till och med konstnärliga inslag som är nog så viktiga när det gäller för-

packningar, märkesutveckling och liknande.  

Herr talman! En strategi innebär att man gör ett utredningsarbete där man 

lägger grunden. Det som jag har att klaga på när det gäller konsulter, det är 

för att jag vet hur de jobbar. Jag har till och med studerat konsulter profess-

ionellt. Om jag nu ska förenkla lite så kommer konsulterna in till uppdragsgi-

varen och så försöker de luska ut vad uppdragsgivaren vill och vet redan, och 

så ger man den produkt som uppdragsgivaren vill ha. Man legitimerar då en 

viss verksamhet. Det är ett affärsområde. 
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De konsulter, som jag känner till och som jobbat inom landskapsregering-

en och sådana som har kommit utifrån, det som de kan göra som är av stor 

nytta gäller den här medvetenheten om hur det fungerar och medvetenheten 

om vad som är bra. Ekologisk odling eller inte, man kan också vara medveten 

om att produkterna är kvalitetsmässiga, oberoende av hur de är odlade. Det 

har man försökt länge på Åland. Det kan vara hög kvalitet på andra typer av 

produkter.  

Det som är intressant idag är att efterfrågan på marknaden är sådant som 

är exklusivt, annorlunda, unikt, lokalt och av hög kvalitet. Det är det som är 

av betydelse. Priset spelar mindre och mindre roll, även om ekologiska pro-

dukter på marknadsmässiga villkor ofta blir tämligen dyra.  

Jag ska själv kanske återkomma till de näringspolitiska frågorna i samband 

med budgetdebatten. Min poäng i detta är att när man säger att man ska göra 

upp en strategi så är detta det första steget. Hur man gör den är nog så vik-

tigt. Tack.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det här med konsulter var ett intressant inlägg i debatten. Jag förstod 

inte om ltl Olof Erland hade något alternativ? Hur skulle man istället gå 

tillväga om vi ska undvika konsulter? I och för sig är jordbruksavdel-

ningen ganska stor. Det finns kanske någon där som kunde hålla i det 

här, eller vad kunde alternativet vara?  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag förde ett resonemang som enkelt skulle kunna leda till 

att man kan fundera på olika konsulter. Det är sådana som ger legitimi-

tet, det är sådana som ger en grund, det är sådana som ger en medve-

tenhet, det är sådana som arbetar tillsammans men de som är berörda 

och de som inte samarbetar med dem som är berörda. Min erfarenhet är 

att man alltid ska vara med och göra själv. Sedan kan konsulterna vara 

sidoordnade. När konsulterna tar hand verksamheten och processen så 

då brukar det ofta bli att man legitimerar vad uppdragsgivaren vill ha. 

Någon ny kunskap kommer ju inte fram. Poängen med konsulter är att 

man ska få sådana personer som tillför ny kunskap.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det låter mycket klokt. Hur skulle ltl Olof Erland göra i den här frågan 

om han hade ansvaret på sina axlar? Det är ju värdefullt med goda råd 

och tips i det här skedet.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag är inte i tjänst längre, tyvärr. Det får anstå till något 

annat sammanhang.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.  

Detaljbehandlingen vidtar. Först föreläggs betänkandets kläm och därefter motivering-

en. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Föreläggbetänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. 

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 
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Enda behandling 

5 Småskalig livsmedelsproduktions avbyråkratisering 

Näringsutskottets betänkande (NU 7/2009-2010) 
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 48/2008-2009) 

Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Anders Englund 

Herr talman! Näringsutskottet har också här behandlat en motion av ltl Fred-

rik Karlström. Jag vill även i det sammanhanget tacka motionären för en ge-

nomtänkt motion. Den här avbyråkratiseringen har vi också här diskuterat 

många gånger.  

Det var här tal om konsulter och hur man gör. Redan när det gällde den 

förra motionen och den här motionen så har man i Sverige beslutat om att det 

är de olika ministerierna som går igenom det här. På departementen arbetar 

de med myndigheter och de förverkligar de olika visionerna genom uppdrag 

som regeringen och ministrarna ger dem. I det här fallet är det regelförenk-

ling och att sänka avgifterna för kunderna. Det tror jag inte att vi behöver 

konsulter till.  

Motionären föreslår att landskapsregeringen utreder huruvida man via 

egen lagstiftningsbehörighet kan stimulera och förenkla för småskaliga livs-

medelsproducenter på Åland.  

Utskottet diskuterade det här också mycket noga. Det framkom många 

gånger att vår myndighet, ÅMHM, i vissa fall har fått ett relativt gott betyg. 

På flera punkter har man kommit till mötes. Man har blivit lite mera flexibel 

än vad man kanske tidigare var från första början. Man försöker komma till 

mötes när det gäller olika tillstånd och olika prövningar på hur man kan lösa 

saker och ting.  

Utskottet har erfarit att man diskuterar den här frågan och ytterligare kan 

förenkla byråkratin kring det här. Man håller på att jobba just med de här 

reglerna både väster och öster om oss, precis som i den tidigare motionen.  

Utskottet vill mot denna bakgrund uppmana landskapsregeringen att följa 

upp detta och vid behov återkomma till lagtinget med förslag om förändring-

ar i det åländska regelverket.  

Med hänvisning till det föreslås att motionen godkänns och att lagtinget 

hemställer att landskapsregeringen utreder huruvida landskapet via egen lag-

stiftningsbehörighet kan stimulera och förenkla för småskaliga livsmedels-

producenter på Åland. 

Det här gör stor nytta särskilt i vårt småskaliga lantbruk och det gör stor 

nytta för våra småskaliga livsmedelsproducenter. De vill ta initiativ och ut-

veckla den här produktionen, då måste vi ha ett sådant flexibelt system som 

det bara är möjligt. 

Vi behöver inte gå längre än till vårt västra grannland så hittar vi saker som 

man redan har genomfört. Om vi går lite längre ut i Europa, som vi också 

konkurrerar med, så i Österrike har man också andra system. Österrike har 

ganska liknande förhållanden som vi här i Finland och på Åland.  

I Sverige förespråkar ansvariga ministern att man går in för att minska re-

gelkrånglet med 50 procent. Det är mycket om man ska lyckas med det under 

den kommande fyraårsperioden, som de troligtvis sitter.  
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Här måste vi vara på bettet. I och med att man diskuterar matlandet Sve-

rige och hur man kan producera mera, då är det också viktigt att vi kan ta 

vara på vårt här, annars försvinner vår konkurrenskraft. Det gäller särskilt 

våra rederier som trafikerar förbi oss, om vi ska kunna sälja livsmedel till 

dem så bör vi ta vara på detta. Det finns mycket att säga om detta. 

Om den här motionen blir godkänd i lagtinget så hoppas jag verkligen att 

landskapsregeringen tar till sig det här. Det här är absolut inte någon kritik 

ifrån utskottets sida, utan vi vill hjälpa till, vilket jag tror att alla i detta sam-

manhang vill, både organisationer och myndigheter. Jag hoppas att vi kan gå 

vidare med det här. Tack. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det gläder mig att utskottet har erfarit att ÅMHM får gott 

betyg. Det hör man sällan i politikerkretsar. Jag har också egen erfaren-

het. När jag var omkring här senast på Öppna Gårdar sade matprodu-

centerna att man upplevde ÅMHM som ett stöd. Man fick rådgivning, de 

har en form av kvalitetskontroll och man upplevde att de har flexibilitet 

och service. Jag tycker att det är bra att ÅMHM också får beröm. 

Det är klart att vi ska följa med vad som händer. Det är ju en uttalad 

målsättning att man ska ha så lite byråkrati som möjligt, samtidigt som 

det är en viss kvalitetssäkring.  

Ltl Anders Englund, replik 

Det är i stort sett riktigt som ministern säger. Man kommer i framtiden 

att titta på vad kostnaderna är för de tjänster som man egentligen beta-

lar för och de kontroller som ÅMHM utför och de krav som sätts olika 

förordningar och hur man tillämpar det här.  

I en tidning läste jag att man hade ett informationstillfälle i Jakobstad 

just om detta. Det stod om en svensk som hade ett slakteri som kostade 

16000 euro och en person i södra Finland var tvungen att bygga ett slak-

teri för 110000 för att uppfylla kraven. Här är det en skillnad. Därför har 

man också tagit det här steget i Finland för att kunna minska på regel-

krånglet och vara smidigare.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Man ska absolut försöka vara smidig och göra det som 

man måste göra. Överlag när det gäller Ålands miljö- och hälsoskydds-

myndighetens avgifter så kan vi konstatera att vi ligger på en väldigt låg 

nivå, runt 30 procent om vi jämför med omkringliggande regioner. Vi 

har väldigt låga avgifter för vår tillsyn och vår tillståndsverksamhet på 

ÅMHM. Jag vet att det råder en annan uppfattning om det, men jag vill 

understryka att vi har låga avgifter när det gäller företagen. 

Ltl Anders Englund, replik 

I det här sammanhanget var det den producenten som hade gårdsslak-

teri i Sverige som betalade 5 euro per djur för veterinärbesiktning. I Fin-

land betalar man för besiktningen 12 euro per får som har en slaktvikt 

på 17 kilo. Här ser vi att avgifterna kan variera oerhört. Den prisbild-

ningen kommer man till.  

Har man bra produkter så kan man kanske sälja ända ut till Europa. 

Man har fått anbud här i Finland att man i Berlin var beredd att beställa 
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ett ton älgsalami, bara man kunde leverera direkt. Vi borde också kunna 

öka viltprodukterna här på Åland och ta betalt av våra turister.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Jag skrev en motion 2008 som handlade om småskalig livsme-

delsproduktion och avbyråkratisering av densamma. Idag i slutet på 2010 är 

en bra dag, utskottet har nämligen godkänt den motionen. Det är jag förstås 

glad över. 

Orsaken till varför jag skrev motionen är att livsmedelsproduktionen blir 

alltmer global p.g.a. EU-medlemskapet och den allt friare handeln. Mer 

och mer livsmedel transporteras långa vägar och importeras långt bort ifrån. 

Fri handel är ju bra. Det gillar jag, men en möjlighet att konkurrera med fri 

handel är just att se till att det närproducerade är av väldigt hög kvalitet och 

att det finns gott om närproducerad mat. Och att man också ifrån politiskt 

håll vill gynna det lokala. 

Närproducerad mat är livsmedelsproduktion och konsumtion där råvaror 

från det egna området används och främjar den lokala industrin och 

sysselsättningen. Det finns många miljöfördelar med närproducerad mat. 

 Vi vet att jordens befolkning beräknas öka till cirka 9 miljarder människor 

till år 2020. Det betyder att ganska många fler munnar ska mättas med den 

mängd marker vi har att producera mat på och man använder våra vatten för 

fiske. Det kommer att krävas att vi effektiverar och ökar vår produktion av 

jordbruksprodukter. Det är ofrånkomligt. 

 Problemet idag är att man inte hittar så mycket lokal producerade varor 

på Åland som det skulle kunna och borde finnas. Landskapsregeringen talar 

ofta i festtalen om den lokalt producerade maten att den är viktig för 

miljön, för den levande landsbygden och för företagsamheten. Det är 

festtal det, verkligheten har enligt mig sett annorlunda ut. 

Utskottet håller delvis med mig även om de inte riktigt har sett samma 

problematik som jag har sett. Men det viktiga är att resultat av motionen 

kommer fram och att motionen godkänns.  

Livsmedelssäkerhet som reglerar produktionen av mat är ett av europeiska 

gemenskapens lagstiftningsområden där man har kommit överens om lika 

regler för produktion, transport och förvaring. Det är förståeligt och 

förmodligen nödvändigt att det sker på samma sätt oavsett varifrån varorna 

kommer ifrån. Att alla konkurrerar på samma marknad för liknande möjlig-

heter.  

Däremot har EU för en gångs skull varit så kloka att de har reserverat 

möjligheterna att sälja i liten skala i det egna landet. Här har Åland 

hittills, trots egen lagstiftningsbehörighet, gått in för att använda den 

finska lagstiftningen genom blankettlagstiftning. Den finska livsmedelslag-

stiftningen är förmodligen en av världens strängaste och ger inte mycket ma-

növerutrymme för den enskilda lilla producenten, utan allt sker på samma 

villkor oberoende av omfattning eller storlek på verksamheten. Om man ska 

exportera utrikes så måste man följa de bestämmelserna som EU lägger upp, 

men vill man sälja lokalt närproducerat till personer, företag och organisat-
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ioner som vill köpa på Åland så borde vi ha en helt annan lagstiftning, anser 

jag.  

Nu föreslår näringsutskottet i enlighet med min motion att vi borde 

använda den lagstiftningsmöjlighet vi har för att göra det enklare på 

Åland för att förenkla och stimulera livsmedelsproduktionen på Åland.  

Jag hoppas verkligen att landskapsregeringen lyssnar till lagtinget och nä-

ringsutskottet, verkligen tar till sig det här och ser över de möjligheter man 

har för att göra det enklare och mindre byråkratiskt för en livsmedelsprodu-

cent. 

Som exempel kan nämnas att en åländsk gård, som har 40 tackor, några 

grönsaksland och fiskar lite på sidan om, så den gården måste idag med da-

gens lagstiftning ha tre olika kylrum, tre förpackningsrum och två slakterier 

samt dubbla egna kontrollprogram för att kunna sälja sina produkter på tor-

get eller till någon skola. Om man ska sälja på export inom EU då bör man 

följa det system som är upplagt, det håller jag med om för det ska vara lika 

överallt men om man ska sälja på Åland så borde det inte vara så här kom-

pletterat. 

 I extremfall måste en ensamföretagare ha ett eget kontrollprogram för att 

övervaka sig själv när han eller hon städar sina lokaler. Första åtgärden 

när man vill börja baka pajer och sälja på torget ska inte vara att fylla 

i en rad blanketter och bygga ett skilt industrikök med allt vad det 

tillhör och innebär. Första åtgärden borde vara att baka pajen. 

Om landskapsregering tar tag i det här nu och gör som utskottet vill så 

kanske den här dagen är början på att entreprenören snart kan börja baka 

pajen istället för att fylla i blanketter. Tack, herr talman. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! En omständighet, när det gäller livsmedelskontrollen och lik-

nande, som borde vara den viktigaste utgångspunkten, det är vare sig pajen 

eller blanketterna, utan det är det historiska faktum att på Åland har det 

mycket sällan förekommit några matförgiftningar, epidemier eller hygien-

problem i större skala. Det har funnits, men det har också funnits en effektiv 

kontroll. Fram till för några år sedan var kontrollen rätt så byråkratisk, såsom 

den finska förvaltningskulturen också har varit på Åland.  

Genom olika åtgärder och genom att samhället och den här verksamheten 

har moderniserats så har det blivit annorlunda. Jag kände igen mycket när 

jag läste texten till motionen ända tills jag kom till ordet; godkänns. Då tänkte 

jag; oj då, är det korrekturfel här? Naturligtvis förkastar man en motion som 

ungefär uppmanar landskapsregeringen att göra det som landskapsregering-

en har gjort under många år. Det kan man ju diskutera, det är ju min värde-

ring. Det är samma sak som att man ska göra upp strategier på sådant som 

borde ingå i det dagliga förvaltningsarbetet. 

När motionerna närmar sig val så är det inte någon skillnad längre om nä-

ringsutskottets ordförande hör till regeringsblocket eller om han inte gör det. 

Det känner han väl bäst till själv, naturligtvis, det vet vi ju från utvecklingen 

här i lagtinget. 

Herr talman! Det viktiga här är att det är ett lagstiftningsområde som har 

varit svårt. Det gäller att anpassa åländsk lagstiftning i förhållande till EU och 

i förhållande till rikslagstiftning. Där har det fungerat ganska bra. Jag minns 

mycket väl när dåvarande ansvariga för det här, Rauli Lehtinen, var med på 
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ett informationsmöte om just livsmedelslagstiftning. Informationsmötet var i 

alla fall såpass väl tajmat i tiden, 2005, att de som deltog tog till sig det här. 

Det har blivit en helt annan atmosfär ute i företagen. På den tiden gav man 

kurser i livsmedelshygien, man fick livsmedelshygienpass. Det visade sig vara 

så intressant för företagen att de ställde sig i kö till kurserna.  

De stora rederierna insåg att man har nytta av det här. Man har nytta av 

byråkrati, man har nytta av lagstiftning och man har nytta av vidareutbild-

ning. Då ska man passa på att utnyttja att det finns ett regelverk i EU, att det 

finns lagstiftning i riket och att det finns lagstiftning på Åland som är en sä-

kerhet för livsmedelsklustret och livsmedelsproduktionen. Detta är kopplat 

till den tidigare motionen. Viktiga komponenter är säkerheten och hygienen i 

en livsmedelsstrategi. Det finns ju idag inte en restaurang som inte har egen-

kontroll och uppfyller de här bestämmelserna. Det har till och med gått så 

långt att man på marknaderna kan köpa snömos, vispgrädde. Men jag är inte 

säker på det, det kan vara att det fortfarande finns hygien också runt detta. 

Det här betyder att när man går på restaurang och när man köper produkter 

på en marknad så vet man att det uppfyller säkerhetskrav, kanske ur-

sprungsmärkning, obruten fryskedja och all säkerhet för de enskilda konsu-

menterna. Det är bra.  

Om motionen ska leda till att man sätter nya resurser i landskapsregering-

en för att konstatera att här är mycket gjort, och kanske det behöver göras sa-

ker, så borde man också där vara så konkret och säga vad problemet är. Är 

det lagstiftningen? Är det tillämpningen? Är det gränssnitten till EU? Är det 

gränssnitten till riket? Eller är det frågan om hur ÅMHM fungerar? Vi vet att 

allt fler inser hur viktig funktion ÅMHM har och att de faktiskt gör nytta som 

gynnar konsumenterna. Det är det som är utgångspunkten. Tack. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det verkade lite som om ltl Olof Erland inte riktigt lyss-

nade på mitt anförande. Han vill inte förstå själva motivet bakom mot-

ionen. Det är just det som är själva grejen, att det ska vara skillnad på 

regelverket om man ska sälja på torget, på en handelsplats eller på en 

marknad jämfört med om man ska sälja produkter på export på den i 

europeiska marknaden. Idag är det egentligen inte någon skillnad. Idag 

är det lika komplicerat för en småföretagare eller en entreprenör att 

sälja potatissallad och rökt fisk samtidigt. Om man ska sälja det på en 

marknad så krävs det två skilda frysutrymmen, det krävs två skilda sätt 

där man har tillverkat det. Det gör det så komplicerat att det inte går. 

Man kan sälja fisk, man kan sälja potatissallad, men inte under samma 

marknadsstånd. Om man ska sälja fisk och potatis då måste man följa 

egenkontrollprogrammet. Det ska bevisas att det är en kedja och att va-

rorna har varit frusna hela vägen osv. Det är det som jag vill få bort.  

Utskottet förstår att vi måste göra en stor skillnad på det här. Idag är 

det tyvärr inte så p.g.a. att man har en blankettlagstiftning i från Fin-

land. 

Ltl Olof Erland, replik 

Den viktigaste utgångspunkten är att man upprätthåller säkerheten, 

livsmedelshygien och att man inte tar risker. Jag vet att man utnyttjar 

lagstiftningen på ett sådant sätt att man gör förenklingar. Det har gällt 
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t.ex. det som man får sälja på en marknad och hur man ska ordna frys-

utrymmen, separering och sådana saker. Det som jag tycker att är bra 

med den åländska förvaltningen är att trots att man har byggt upp en ny 

myndighet, ÅMHM, så har den myndigheten följt den åländska tradit-

ionen att man är tämligen pragmatisk i sin tillämpning. Till den del som 

man inte är det så går det att diskutera. Lagstiftningsarbetet kan natur-

ligtvis alltid förbättras.  

Inte har jag någonting emot den här motionen. Det finns alltid saker 

att göra. Det viktiga är att försöka pricka in just vad man bör göra och 

inte se över allt alla gånger. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det är också det som lite är problematiken. Ltl Olof Erland 

säger att det fungerar ganska bra. Man har senaste åren börjat tillämpa 

det på ett sätt som kanske fungerar. Så kan vi heller inte riktigt bygga ett 

samhälle på. Om vi har lagar och bestämmelser som säger att det ska 

göras på ett sätt, men om man då har rätt kontakter till rätt personer så 

då kan man hitta en baklucka att gå igenom och då gäller inte de lagar 

och bestämmelser som vi har satt upp. Därför tycker jag att vi klart och 

tydligt ska säga att om man ska exportera livsmedel till andra EU-länder 

så ska man följa de gemensamma bestämmelserna. Men, om man ska 

producera småskaligt för att sälja på marknaden, på torget eller om man 

vill baka bullar och sälja på ålderdomshemmet, så då gäller inte samma 

bestämmelser som annars. Jag tycker att vi ska vara klara och tydliga 

med det, vilket är motionens utgångspunkt. Vi vill visa entreprenörer att 

vi verkligen står bakom det som vi säger; vi ska avbyråkratisera och vi 

ska förenkla. Det här är ett typiskt exempel.  

Tar man den här motionen och jobbar vidare på den så kommer det 

kanske att skapa någon ny idé hos någon, någonstans på Åland, som har 

ett litet kök och vill börja producera. Istället för att det första man gör är 

att gå in på ÅMHM:s hemsida och se hur krångligt det är om man ska 

börja producera.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Vi har väl kanske olika attityder. Skulle jag vara medveten 

om att det är ett fel, en krånglighet, som gör det svårt med att sälja på en 

marknad så skulle jag vända mig till dem som har hand om det, ÅMHM. 

Det är klart att man av olika orsaker kan motionera i lagtinget. Jag tyck-

er att man konkret ska säga vad man vill åstadkomma. Allmänna mot-

ionerna ger ju underlag för diskussion. Det finns också den praktiska si-

dan att detta borde göra i lagstiftningen för att underlätta det hela.  

Inte spelar det någon större roll, jag tycker att den här motionen är 

lika intressant som andra motioner. Vad är det som egentligen är pro-

blemet här? Det har hänt så mycket på det här området, man har gjort 

det så mycket bättre, vilket jag tycker att motionstexten säger. Sedan 

kommer bedömningen om vad man gör med detta? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Anders Englund 

Herr talman! Jag tycker verkligen det är bra att motionären tog tag i de här 

frågorna. Jag har uppfattat att motionären, Fredrik Karlström, har satt sig in 

i de här sakerna väldigt bra. Det hörs när man lyssnar på den här debatten. 

En ny livsmedelslag kommer troligen att godkännas redan i år i Finland. 

Där tas en hel del restriktioner bort i från nuvarande lag då det gäller kraven 

på småskalig verksamhet. Det är bra om vi då har börjat jobba med de här 

frågorna. Det vill vi trycka på. Det var därför som näringsutskottet godkände 

en sådan här motion. 

Detta säger också veterinärinspektören på jord- och skogsbruksministeriet. 

En del detaljer kommer att regleras i en förordning medan en hel del tolk-

ningsutrymme överlämnas till övervakningsmyndigheterna som på ort och 

ställe kan avgöra vad som är ändamålsenligt.  

Går man då in för att ha en flexibel lagstiftning i riket så då måste väl också 

vi följa efter här på Åland för att vara konkurrenskraftiga. Här har vi vår egen 

myndighet ÅMHM som vi bör föra diskussioner med om hur de ska agera. 

Man behöver ju ha ett visst tolknings- och övervakningsutrymme. Där säger 

också veterinärinspektören att riskbedömningen härefter inte strikt ska göras 

utgående från detaljerade bestämmelser i lagen utan från de verkliga förhål-

landena där tillverkningen sker. Kraven som ställs på anläggningar ska ställas 

utgående från verksamhetens art i förhållande till riskerna. Det är något som, 

enligt veterinärinspektören, kan tolkas som att kraven borde bli mindre i små 

enheter eftersom riskerna är mindre där. Precis som motionären framförde 

här. Så diskuterar man idag i riket. Det är väl här som vi måste sätta tummen 

på det här pappret, nu måste också vi ta tag i de här åtgärderna för att vara 

konkurrenskraftiga. 

Vad gäller vårt västra grannland så när man skulle gå in för att bygga ett 

småskaligt slakteri där så var det precis samma sak. Det var svårt att disku-

tera sig till förenklingar och att ha ett enklare förfarande.  

En producent tog kontrollanterna med sig och åkte till Österrike på studie-

besök. De fick myndigheterna övertygade om att det gick att sköta på ett mer 

flexibelt och bättre sätt. De fick det löst.  

Vi kanske också skulle behöva åka på studiebesök. Kanske näringsutskottet 

skulle göra ett besök i Österrike, eller kanske vi skulle behöva ta med oss nå-

gon i från förvaltningen eller från ÅMHM och titta hur de förfar i Österrike? 

Österrike har en god livsmedelsstandard på det här området. 

Egentligen var motionären före sin tid. Jag tycker att den här motionen 

faller precis in i rätt tid. Nu tar vi den här motionen år 2010 när man redan 

håller på att förenkla både i Sverige och i Finland. Vi är redan lite sent ute. Vi 

behöver snabba upp detta i lagtinget. Tack.  

Talmannen 

Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen vidtar. Först föreläggs betänkandets kläm och därefter motivering-

en. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. 

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 
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Föredras 

6 Jäv i fråga om golfbana 

Landskapsregeringens svar (EF 14/2009-2010-s) 
Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 14/2009-2010) 

Enkel fråga ska läsas upp av frågeställaren och därefter ger lantrådet eller därtill utsedd 

minister svar på frågan. Frågeställaren får efter det hålla högst två anföranden som 

också kan besvaras. Annan diskussion är inte tillåten. 

För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan de övriga yttranden inte 

får överstiga tre minuter. 

Ltl Barbro Sundback 

Tack, herr talman! Näringsminister Torbjörn Eliasson har i två separata be-

slut gällande Ålands golfklubb ansett att han inte är jävig trots att två bere-

dande tjänstemän ansett att jäv föreligger. 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till lantrådet 

följande enkla fråga: Föreligger jäv eller föreligger inte jäv i de ovannämnda 

av näringsministern fattade besluten rörande Åland golfbana?  

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Frågeställaren begär att lantrådet ska överpröva ett beslut som är 

fattat i landskapsregeringens namn. Så fungerar inte systemet. 

Landskapsregeringen har fattat ett beslut. Vid det beslutstillfället var be-

dömningen att jäv inte förelåg. Om man är missnöjd med ett fattat beslut så 

finns det ett system för hur man prövar de besluten. Lantrådet kan inte bli en 

överdomare i det. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag är inte nöjd med svaret. Jag har inte vänt mig till lantrådet i 

egenskap av någon domare eller domstol. Jag har frågat efter lantrådets åsikt 

i frågan eftersom beredande tjänstemän, vilka i den här typen av ärenden an-

ses ha sakkunskap, har bedömt att jäv föreligger. Att sedan den beslutande 

politikern själv inte tycker att han jävig, det tycker jag faktiskt är ett svagt ar-

gument, eftersom vi alla vet att det kan finnas en intressekonflikt här av bety-

dande art.  

Min fråga till lantrådet är om hon anser att det har förelegat jäv eller inte? 

Nu är rättsläget oklart och tilltron till förvaltningen och landskapsregeringen 

i den här frågan är skadad, eftersom ingen vet vad som egentligen är rätt. Den 

politiska ansvariga ministern tycker själv att han inte är jävig. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! I vårt system fattas ett antal beslut i landskapsregeringen, på enskild 

föredragning eller i plenum. När ett beslut är fattat så är det inte längre upp 

till en politisk bedömning. Även om jag har en åsikt i frågan så kan inte jag ef-

teråt komma och säga att det föreligger jäv i de två fall som ltl Sundback hän-

visade till sin fråga. Frågan lyder ju; föreligger jäv eller föreligger det inte jäv i 

det ovannämnda av näringsministern fattade besluten rörande Ålands golf-

bana? Vill man pröva huruvida beslutet var korrekt då måste man lita till vårt 

system där det också finns en prövningsinstans. Man prövar besluten som är 

fattade i landskapsregeringens namn. Jag har respekt för att vi har det system 

som vi har. Min åsikt i frågan i det här skedet är inte en del i det systemet. 
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Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag tycker att lantrådet inte tar sitt politiska ansvar i den här 

frågan. Det är ju inte bara jag utan det finns också andra i salen, bl.a. min kol-

lega ltl Roger Jansson som anser att näringsministern var jävig. Det betyder 

alltså att många av oss anser att rättsläget är helt oklart i den här frågan. Om 

det nu skulle gå så att golfklubben anhåller om att få ett avtal godkänt av 

landskapsregeringen och föredragande säger att näringsministern är jävig 

och han säga nej, han är inte jävig, ska vi då också godta den bedömningen? 

Att golfbanan får rätt att hyra Stornäset i konflikt med tjänstemännens åsik-

ter på näringsavdelningen. Det är för lättvindigt att bara tala om system och 

processer. Man måste nog här ta ett politiskt ansvar om man är lantråd.  

Att pröva det i domstol kan ju bara golfklubben göra, det kan inte jag eller 

någon annan göra. Men att lämna det så här är att skada tilltron till förvalt-

ningen. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Jag noterar att ltl Sundback säger att rättsläget är helt oklart. Ltl 

Sundback menar att jag politiskt ska komma och klargöra rättsläget. Det är ju 

helt orimligt. Jag kan inte som politiker klargöra rättsläget. Vi har ett system 

för hur man gör överprövning och prövar olika beslut som fattas. Det förvå-

nar mig verkligt mycket att ltl Sundback med alla sina år i det politiska sy-

stemet inte känner till hur vårt system fungerar. Vi har olika roller i systemet. 

Det finns en beslutandemakt, det finns en verkställande makt och det finns 

också en dömande prövande makt. Det är ett system som jag respekterar. 

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

Föredras 

7 Infertilitetsbehandling inom ÅHS 

Landskapsregeringens svar (EF 16/2009-2010-s) 
Vtm Gun-Mari Lindholms enkla fråga (EF 16/2009-2010) 

Samma förfarande iakttas som vid föregående ärende.  

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Frågan lyder: På vilken politisk nivå anser landskapsregeringen att 

beslut skall tas angående HBT-personers möjlighet till samhällsfinansierad 

insemination? 

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! Enligt självstyrelselagen hör konstbefruktning till rikets lag-

stiftningsbehörighet. Enligt lag om assisterad befruktning kan ett par eller en 

kvinna som inte lever i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden få 

assisterad befruktning.   

I lagens förarbeten konstateras att lagen i allmänhet blir tillämplig på be-

handling som ges par bestående av en man och en kvinna, vilka lider av ofri-

villig barnlöshet. Barnlösheten är ofrivillig om det hos mannen eller kvinnan 

eller bägge finns en medicinsk orsak som förhindrar att ett barn föds.  

Avsikten är inte att erbjuda fruktsamma kvinnor som lever i ett parförhål-

lande med en man ett alternativt sätt att bli gravida. 
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Lagen tillåter assisterad befruktning för HBT-personer utan påvisade me-

dicinska hinder för fruktsamhet. Den ger däremot inte några anvisningar om 

servicens omfattning vad målgrupper beträffar. Sjukvårdsdistrikten besluter 

själv, i regel på rent medicinska grunder, vilka individer som ska beviljas assi-

sterad befruktning. Det har visat sig att små sjukvårdsdistrikt i riket har varit 

mera generösa när det gäller att ge assisterad befruktning till HBT-personer. 

I ett åländskt perspektiv betyder det att ÅHS styrelse är den politiska in-

stans som ska besluta angående HBT-personers möjlighet till samhällsfinan-

sierad insemination. 

Jag välkomnar den trenden som trots allt har varit i riket när det gäller 

HBT-frågor. Man har redogjort för registrerade partnerskap och man har be-

viljat adoption och föräldrapenning. 

Slutsatsen och min personliga åsikt blir att det är ÅHS styrelse som kan 

besluta, inom ramen för ÅHS:s resurser, om man tillåter assistera befrukt-

ning för HBT-personer. Som liberal välkomnar jag också att man ser den här 

frågan ur HBT-personers perspektiv. Tack.  

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Frågan aktualiserades i samband med att ÅHS styrelse antog ÅHS 

verksamhetsplan i budgeten för 2011. På sidan 17 under BB- och gynekologi-

enheten finns en mening som lyder; ”möjligheterna till insemination på 

Åland kommer att utredas.” Det blev oklart vem som innefattas i detta. Det 

uppstod en osäkerhet kring vem och på vilken politisk nivå beslut ska tas. 

Med anledning av den enkla fråga jag ställde tackar jag för ett tydligt och 

välformulerat svar. Saken är klar. Det är ÅHS styrelse som beslutar och jag 

kommer att driva frågan vidare tillsammans med andra, hoppas jag. 

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! Min spontana åsikt var redan då att det var ÅHS styrelse som 

ska fatta det här beslutet. Jag är glad för att vi får det här helt klargjort, så att 

det är klart och tydligt att det är ÅHS styrelse som ska ta det här beslutet. 

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Jag och flera med mig ville då, i samband med att styrelsen skulle 

formulera verksamhetsplanen för 2011, formulera det på ett sådant sätt att 

det också skulle innefatta HBT-personers möjligheter till insemination. För 

det fanns en osäkerhet både från politiker och från tjänstemän huruvida vi 

hade möjlighet att göra det. Därför ställdes den här frågan i lagtinget. Nu har 

vi saken utredd. Jag är glad för att vi har den här möjligheten i ÅHS.  

Ur ett demokratiperspektiv utgående ifrån grundlagens föreskrifter där 

ingen får diskrimineras på grund av ras, kön, religion eller sexuell läggning 

blir det ganska lätt att fatta ett kommande beslut i ÅHS styrelse, där även 

HBT-personer, ska inbegripas till möjligheten till insemination.  

Minister Katrin Sjögren 

BB- och gynavdelningen har ett eget budgetmoment där infertilitetsbehand-

ling och assisterad befruktning ingår. Det är fullt naturligt att ÅHS styrelse 

gör prioriteringar inom ramen för ÅHS. Jag välkomnar också en liberali-

sering. Vi behöver barn i det åländska samhället.  

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 
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För kännedom 

8 Budget för landskapet Åland 2011  

Landskapsregeringens framställning (FR 1/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum 15.11.2010. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls onsdag 10.11.2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. Plenum avslutades 

kl. 15.46).   
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Plenum börjar  

Närvaroregistrering. 28 är ledamöter närvarande. Om ledighet från dagens plenum an-

håller lagtingsledamoten Sirpa Eriksson på grund av deltagande i Nordiska handikap-

politiska rådets möte. Beviljas.  

Bordläggning 

1 Landskapsrevisorernas berättelse för år 2009 

Finansutskottets betänkande (FU1/2010-2011) 
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 22.11.2010. Godkänt.  

Bordläggning 

2 Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 

2009 

Finansutskottets betänkande (FU 2/2010-2011) 
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 22.11.2010. Godkänt.  
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Remiss 

3 Tolkningstjänster 

Landskapsregeringens framställning (FR 2/2010-2011)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. God-

känns?  

Diskussion. 

Minister Katrin Sjögren  

Herr talman! Landskapsregeringen fortsätter det målmedvetna arbetet att 

uppdatera lagstiftningen när det gäller de funktionshindrades rättigheter och 

föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning i landskapet 

Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade. Handikappservicelagen 

var steg ett nu går vi vidare med steg två, en lag om tolkningstjänst. Genom 

det har landskapets regelverk rörande handikappservice uppdaterats och 

moderniserats. Syftet med reformen är att främja de funktionshindrades möj-

lighet att fungera som jämbördiga medlemmar i samhället. Tolkningstjänsten 

är av central betydelse som garant för de språkliga rättigheterna och rätten 

till delaktighet även för sådana personer som behöver kommunicera med 

hjälp av teckenspråk. Under den senaste tiden har kommunikationsfräm-

jande medel och metoder utvecklats kraftigt och förbättrat möjligheterna 

också för personer hos vilken förmågan att uttrycka sig är kraftigt nedsatt. 

Härom året kom det t.ex. en doktorsavhandling som heter; "att tala med hu-

den". Om man är både blind och döv så kan man också kommunicera genom 

huden och genom händerna. Utvecklingen går fram med stormsteg på det här 

området. Det är en ganska spännande och ny värld att sätta sig in i, om man 

inte har erfarenhet av den förut.  

Tolkning behövs för att kommunikationen mellan människor som talar 

olika språk och använder olika kommunikationssätt ska lyckas.  

Tolkningstjänsten spelar en viktig roll i integreringen av teckenspråkliga, 

synhörselskadade och talskadade i den miljö som den talspråkliga majorite-

ten har skapat. Tolkning behövs för att teckenspråkliga, hörselskadade, hör-

sel- och synskadade, talskadade och av talspråkliga för att de ska kunna 

kommunicera också sinsemellan. Tolkningstjänsten innebär en möjlighet till 

jämlikhet. 

Förslaget innebär att en handikappad person som är synhörselskadad, 

hörselskadad eller talskadad och som på grund av sin funktionsnedsättning 

behöver tolkning för att kunna arbeta, studera, uträtta ärenden, vara samhäl-

leligt delaktiga, för hobbyn eller rekreation.   

En förutsättning för rätt till tolkningstjänst är att den handikappade kan 

uttrycka sin egen vilja med hjälp av tolkning och använda sig av någon funge-

rande kommunikationsmetod. 

Förslaget innebär att tolkningstjänsten ska ordnas så att synhörselskadade 

kan få minst 360 och hörsel- eller talskadade minst 180 tolkningstimmar per 

år. Tolkningstjänst ska ordnas i större utsträckning än det föreskrivna mini-

miantalet timmar om det är motiverat med beaktande av klientens individu-

ella behov. Här trycker man ganska på om man vill arbeta eller studera. 

Den som har beviljats rätt till tolkningstjänst kan använda tjänsten också 

på utlandsresor, om resan anknyter till den handikappades normala liv, stu-

dier eller arbete. Tolkningstjänsten kan också ordnas som distanstolkning. 
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Förslaget innebär även att kostnaderna för tolkningstjänsterna betalas av 

landskapets medel. Likaså betalas enligt förslaget kostnaderna som verkstäl-

ligheten av blankettlagen om tolkningstjänst medför av landskapets medel. I 

enlighet med handkappserviceförordningen har ansvaret för tillhandahållan-

det av tjänsterna tidigare legat på kommunerna. Ålands handikappförbund 

r.f. har fungerat som huvudman för en teckenspråkstolk som varit anställd av 

handikappförbundet och vars tjänster kommunerna köpt vid behov. 

I hela landskapet är det för närvarande fem personer på Åland som nyttjar 

teckenspråkstolkning. Vissa av dessa använder sig av det teckenspråk som 

gäller i Sverige, vilket skiljer sig väsentligt från det teckenspråk som används i 

Svenskfinland. Antalet tolkningstimmar i hela landskapet under år 2009 

uppgick till ca 360 timmar.  

Under beredningen har det framkommit att FPA inte har något att invända 

mot att överta ansvaret för tillhandahållandet av tolkningstjänster i land-

skapet. FPA har också meddelat landskapsregeringen att de är villiga att ingå 

avtal med de svenska företag som landskapets kommuner anlitat för att 

kunna erhålla tolkning från Sverige. Landskapsregeringen har erfarit en stor 

smidighet från FPA:s sida 

Utgående från preliminära kostnadsuppgifter från FPA skulle tolknings-

tjänsterna kosta ca 20 000 euro per år, till detta kommer kostnader för ut-

rustning på ca 10 000 euro och FPA:s handläggningskostnader. Kostnadsan-

svaret för tolkningstjänsterna ska enligt förslaget överföras på landskapsrege-

ringen. I praktiken genomförs detta genom en justering av landskapsande-

larna för socialvården, så att den kalkylerade kostnaden som ligger till grund 

för landskapsandelen sänks med ca 36 000 euro. Detta leder till att land-

skapsandelarna sammanlagt sänks med drygt 10 000 euro. Samtidigt tas i 

landskapsregeringens budgetförslag för 2011 upp ett nytt moment om 35 000 

euro för ersättning för kostnader för tolkningstjänster, samt administrativa 

kostnader för skötseln av tolkningsärenden. Tack.  

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och miljöutskot-

tet. 

Tredje behandling 

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

Lagutskottets betänkande (LU 39/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 19/2009-2010) 

Enligt 69 § 1 mom. självstyrelselagen kan lagen inte ändras annat än genom överens-

stämmande beslut av riksdagen och lagtinget. Lagtingets beslut ska fattas med en majo-

ritet om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. 

Först tillåts allmän diskussion och därefter kan lagtinget antingen besluta att för sin del 

godkänna det i republikens presidents framställning ingående lagförslaget till ändring 

av självstyrelselagen eller att förkasta detsamma.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs lagförslaget för godkännande i tredje behandling i den lydelse de har i rege-

ringens proposition nr 77/2010. Ingen begär ordet . Lagtinget har sålunda med i 69 § 

självstyrelselagen och 55 § lagtingsordningen erforderlig majoritet för sin del godkänt 



  

92 

det i republikens presidents framställning ingående förslaget till ändring av självstyrel-

selagen. Lagförslagens tredje behandling är avslutad. 

Föreläggs motiveringen för enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion.  

Motiveringen är godkänd i enda behandling. Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

5 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) 

I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Eftersom landskapslagen om vissa 

grunder för landskapets hushållning är tillkommen i den ordning som anges i 55 § lag-

tingsordningen måste den ändras och upphävas i samma ordning.  Först tillåts diskuss-

ion och därefter föreläggs lagförslaget för antagande med kvalificerad majoritet. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs lagförslaget för antagande i tredje behandling. Begärs ordet? Ingen begär or-

det . Lagtinget har således med i 55 § lagtingsordningen behövlig majoritet godkänt för-

slaget till landskapslag om upphävande av landskapslagen om vissa grunder för land-

skapets hushållning. Lagförslagens tredje behandling är avslutad. 

 

Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendet är slutbehandlat. 

Fortsatt enda behandling 

6 Äldres vård och omsorg 

Vicetalman Gun-Mari Lindholms hemställningskläm 
Landskapsregeringens svar (S 7/2009-2010-s) 
Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. spörsmål (S 7/2009-2010) 

Under överläggningen i ärendet, som förklarades avslutad vid plenum 8.11.2010, har 

vicetalman Gun-Mari Lindholm, understödd av lagtingsledamoten Roger Jansson, före-

slagit att lagtinget skulle godkänna en hemställan till landskapsregeringen av följande 

lydelse: ”Att lagtinget hemställer om att landskapsregeringen reviderar socialvårdslagen 

så att den är anpassad till åländska förhållanden inom äldreomsorgen.”  

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 vicetalman 

Gun-Mari Lindholms förslag till hemställan röstar nej. Kan omröstningspropositionen 

godkännas? Godkänd. Omröstning  

Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majori-

tet för ja.  

Talmannen konstaterar majoritet för ja. Lagtinget har således beslutat anteckna land-

skapsregeringens svar till kännedom. 

 Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.  
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För kännedom 

7 Införande av bostadssparpremie 

Landskapsregeringens framställning (FR 4/2010-2011) 

Talmannen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum 22.11.2010.  

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 15.11.2010 kl. 12.00. Observera tiden! Plenum är avslutat. (Plenum 

avslutades kl. 13.15). 
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Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 74/2010-2011) 
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Plenum börjar  

Närvaroregistrering. 28 ledamöter är närvarande.  

Om ledighet från dagens plenum anhåller vtm Gunnar Jansson på grund av deltagande 

i CALRE-konferens på Madeira samt ltl Gun Carlson på grund av privata angelägenhet-

er. Beviljas.  

För kännedom 

Meddelas för kännedom att till lagtinget inlämnats finansmotionerna 1-78/2010-2011. 

Motionerna upptas till behandling i anslutning till nästa ärende. 

1 Europeiska Unionen - Regionala utvecklingsfonden, höjning av anslag 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 1/2010-2011) 
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2 Minst samma sociala förmåner som i riket, ändring av allmänna motiveringen 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 2/2010-2011) 

3 Ålandshavskommitté 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 3/2010-2011) 

4 ÅHS: s ansvar för de äldres hälso- och sjukvård, ändring av allmänna motiveringen 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 4/2010-2011) 

5 Ekonomisk kompensation till kommunerna, ändring i allmänna motiveringen 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 5/2010-2011) 

6 Sänkning av jordbruksanslag 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 6/2010-2011) 

7 Allmän tandvård, ändring av allmänna motiveringen 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 7/2010-2011) 

8 Affärsbokföring införs senast 2014, ändring av allmänna motiveringen 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 8/2010-2011) 

9 Frysning av landskapsandelar 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 9/2010-2011) 

10 Frysning av landskapsandelar Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion(FM 10/2010-

2011) 

11 Förbud mot användning av glutamater, tillägg till allmänna motiveringen 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion (FM 11/2010-2011) 

12 Marknadsföring av idrott och kultur, moment 47.03.41 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion (FM 12/2010-2011) 

13 Representation i HELCOM, tillägg till kapitelmotiveringen 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion (FM 13/2010-2011) 

14 Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet, höjning av 

anslag 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion (FM 14/2010-2011) 

15 Elektronisk studiestödsansökan, ändring av kapitelmotiveringen 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion (FM 15/2010-2011) 

16 Golfbaneprojekt, minskning av anslag 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion (FM 16/2010-2011) 

17 GMO-fri zon, komplettering av allmänna motiveringen 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion (FM 17/2010-2011) 

18 Skärgårdssamarbetet, höjning av anslag 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion (FM 18/2010-2011) 

19 Bussarnas samordning samt bilpool, ändring av motiveringen 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion (FM 19/2010-2011) 

20 Understöd för kollektivtrafik 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 20/2010-2011) 

21 Skärgårdssamarbete, tillägg till allmänna motiveringen 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion (FM 21/2010-2011) 

22 Oavlönat hemarbete, tillägg till motiveringen 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 22/2010-2011) 

23 Separering av program- och distributionsverksamheten, ändring av kapitelmotivering 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 23/2010-2011) 
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24 Nytt självstyrelsesystem för Åland, ändring av kapitelmotiveringen 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 24/2010-2011) 

25 Ålands fredsinstitut och Hamngatan 4, tillägg till motiveringen 

Ltl Barbro Sundback m.fl. finansmotion (FM 25/2010-2011) 

26 Kompensation för förlust av skatteintäkter, höjning av anslag 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 26/2010-2011) 

27 Kortruttsinvesteringar - sänkning av anslag 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 27/2010-2011) 

28 Bolagisering av sjötrafiken, ändring av allmänna motiveringen 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 28/2010-2011) 

29 Landskapets inkomster 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 29/2010-2011) 

30 Nordiskt avtal om sjömansbeskattning 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 30/2010-2011) 

31 Etablerande av en Ålandshavskommission, ändring av motiveringen 

Ltl Danne Sundman m.fl. finansmotion (FM 31/2010-2011) 

32 Samordning av ombudsmannafunktioner, ändring av motiveringen 

Ltl Danne Sundmans m.fl. finansmotion (FM 32/2010-2011) 

33 Ombyggnad av Självstyrelsegården, minskning av anslag och ändring av motivering-

en 

Ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion (FM 33/2010-2011) 

34 Indexjustering av barnbidraget, ändring av motiveringen 

Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion(FM 34/2010-2011) 

35 Avskaffande av TV-avgiften, ändring av motiveringen 

Ltl Danne Sundmans m.fl. finansmotion (FM 35/2010-2011) 

36 Mottagningscentral för brännbart avfall, ändring av motiveringen 

Ltl Mika Nordbergs m.fl. finansmotion (FM 36/2010-2011) 

37 Inkomstgränsen för erhållande av studiestöd, tillägg till motiveringen 

Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion (FM 37/2010-2011) 

38 Samordning av bildningsarbetet, tillägg till motiveringen 

Ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion (FM 38/2010-2011) 

39 En virtuell skola, tillägg till motiveringen 

Ltl Danne Sundmans m.fl. finansmotion (FM 39/2010-2011) 

40 Näringslivsutvecklare, ändring av motiveringen 

Ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion (FM 40/2010-2011) 

41 Försäljning av Kumlinge flygfält, tillägg till motiveringen 

Ltl Mika Nordbergs m.fl. finansmotion (FM 41/2010-2011) 

42 Nytt kollektivtrafiksystem, tillägg till motiveringen 

Ltl Danne Sundmans m.fl. finansmotion (FM 42/2010-2011) 

43 Ombyggnad av ms Skarven, anslaget utgår 

Ltl Mika Nordbergs m.fl. finansmotion (FM 43/2010-2011) 

44 Utbyggnad av GC-vägnätet, ändring av motiveringen 

Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion (FM 44/2010-2011) 

45 Kortruttsöverenskommelse, tillägg till motiveringen 

Ltl Mika Nordbergs m.fl. finansmotion (FM 45/2010-2011) 
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46 Språkrådets status, ändring av motiveringen 

Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion (FM 46/2010-2011) 

47 Alternativ sträckning för gc-väg i Jomala, tillägg till motiveringen 

Ltl Mika Nordbergs m.fl. finansmotion (FM 47/2010-2011) 

48 ÅMHM: s avgifter, sänkning av anslag 

Ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion (FM 48/2010-2011) 

49 Caféverksamheten vid besökscentret i Bomarsund, ändring av motiveringen 

Ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion (FM 49/2010-2011) 

50 Äldreomsorg, ändring av motiveringen 

Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion (FM 50/2010-2011) 

51 Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter, ändring av moti-

veringen 

Ltl Anders Erikssons m.fl. finansmotion (FM 51/ 2010-2011) 

52 Lagtingets kansli - verksamhetsutgifter, sänkning av anslaget 

Ltl Anders Eriksson m.fl. finansmotion (FM 52/2010-2011) 

53 Bättre förutsättningar för näringslivet 

Ltl Anders Erikssons finansmotion (FM 53/2010-2011) 

54 Satsning på elbilar 

Ltl Anders Erikssons finansmotion (FM 54/2010-2011) 

55 Åtgärder för aktivare skogsbruk 

Ltl Anders Erikssons finansmotion (FM 55/2010-2011) 

56 Handlingsplan för minskning av kravet på finska inom näringslivet 

Ltl Anders Erikssons finansmotion (FM 56/2010-2011) 

57 Centralisering och entreprenad av ekonomi- och löneräkningsfunktionerna 

Ltl Anders Erikssons finansmotion (FM 57/2010-2011) 

58 Understödjande av politisk verksamhet, ändring av motiveringen 

Ltl Anders Erikssons finansmotion (FM 58/2010-2011) 

59 Upphandling av nytt bokningssystem 

Ltl Anders Erikssons finansmotion (FM 59/2010-2011) 

60 Förenkling av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets arbetsuppgifter 

Ltl Anders Erikssons finansmotion (FM 60/2010-2011) 

61 Förändringar under den allmänna motiveringen 

Ltl Roger Janssons m.fl. finansmotion (FM 61/2010-2011) 

62 Internationellt samarbete, tillägg till allmänna motiveringen 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 62/2010-2011) 

63 Sjötrafik i samhällets regi, ändring av anslag 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 63/2010-2011) 

64 Elektronisk studiestödsansökan II, ändring av kapitelmotiveringen 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion (FM 64/2010-2011) 

65 Skärgårdsutvecklingsprogram, ändring av motiveringen 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 65/2010-2011) 

66 En ny närings- och kommunikationsavdelning, ändring av den allmänna motiveringen 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 66/2010-2011) 
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67 Verkställandet av förändringar föreslagna i betänkandet om hembygdsrätt, jordförvärv 

och näringsrätt 

Ltl Anders Erikssons finansmotion (FM 67/2010-2011) 

68 Indragning av tjänsten som kommunikationschef 

Ltl Anders Erikssons finansmotion (FM 68/2010-2011) 

69 Försäljning av aktier i Posten Åland Ab 

Ltl Anders Erikssons finansmotion (FM 69/2010-2011) 

70 Lag om språkrådets verksamhet, ändring av motiveringen 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 70/2010-2011) 

71 Utvecklad ägarstyrning, tillägg till kapitelmotiveringen 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 71/2010-2011) 

72 Likvärdiga bildningsförbund, ändring av motiveringen 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 72/2010-2011) 

73 Bomarsunds besökscentrum 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 73/2010-2011) 

74 Avyttring av travbanan 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 74/2010-2011) 

75 Näringslivsutveckling, tillägg till motiveringen 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion (FM 75/2010-2011) 

76 Jan-Karlsgårdens värdshus, tillägg till motiveringen 

Ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion (FM 76/2010-2011) 

77 Introduktionsplan för elbilar på Åland, tillägg till motiveringen 

Ltl Danne Sundmans m.fl. finansmotion (FM 77/2010-2011) 

78 Kravspecifikation för bokningssystem, sänkning av anslag 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 78/2010-2011) 
 

Remiss 

79 Budget för landskapet Åland 2011 

Landskapsregeringens framställning (FR 1/2010-2011)  
Finansmotionerna nr 1-78 (FM 1-78/2010-2011) 
 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! Värderade lagtingsledamöter! Landskapsregeringens har en 

övergripande vision, en vision om en balanserad samhällsekonomi där hjulen 

fortsätter snurra, människor har arbete och den samlade kompetensen växer. 

Vår vision handlar om att trygga den sociala välfärden och att samhället ut-

vecklas med hänsyn tagen till miljön.  

Målet är en hållbar utveckling och medlet är ett fortsatt hårt grepp om 

ekonomin, en fortsatt stram budget där utrymme finns att bevara vård, skola 

och omsorg, där utrymme finns för stimulans av tillväxt, samtidigt som inbe-

sparingsåtgärder verkställs och organisationsutveckling genomförs. 

Landskapsregeringen tågar på utan att släppa taget om besparingslinjen. I 

2010 års budget ställdes hårda krav på landskapets anställda. Vi begärde att 

alla solidariskt skulle bidra i arbetet att bromsa den katastrofala utveckling vi 
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mött i form av sviktande inkomster och fortsatt hårt tryck på utvidgad sam-

hällsservice. 

Landskapets anställda har visat en enorm beredvillighet att möta upp till 

de hårda krav som ställts upp i årets budget. Arbetsbördan har inte minskat 

samtidigt som arbetstiden i vissa fall förkortats och lönerna minskat. Det har 

varit ett tufft år för alla som jobbar inom landskapet. Från landskapsrege-

ringens sida vill jag uttrycka ett stor tack för de uppoffringar som gjorts av 

alla anställda.  

I nästa års budget återgår vi till normalläget. Inbesparingar på lönerna 

kommer inte att genomföras. Det syns i ökningen av konsumtionsutgifterna 

som beror på återgången till normalsystemet, en viss löneförhöjning som föl-

jer av avtalen och de stora pensionsutbetalningarna. För övrigt innehåller 

budgeten ingen ökning av konsumtionsutgifterna. Minskningar sker däremot 

inom de områden där de mer långsiktiga strukturförändringarna går vidare.    

Landskapsregeringen har lagt ner mycket arbete och resurs att ta fram 

underlagsmaterial för att gå vidare med reformer. Således sjösätts fler orga-

nisationsförändringar inom allmänna förvaltningen, olika avdelningar för-

ändras vissa delar av vår förvaltning går samman för att uppnå synergieffek-

ter. Lagstiftningsåtgärder pågår inom områdena revision, övervakning av 

spelverksamhet, hembygdsrätt och jordförvärvs frågor och polisledning. Tra-

fikavdelningen tar ett ordentligt tag om bolagiseringsprocessen. Samordning 

av fastigheter i landskapets ägo ska ske. 

Under året kommer ytterligare personalminskningar att ske då tidigare be-

skrivna strukturändringar genomförs, t.ex. till följd av att gymnasieutbild-

ningen reformeras, avbytarverksamheten förändras, naturbruksskolan läggs 

ned. Följder av detta kommer att beskrivas i kommande tilläggsbudgetar. 

För att landskapsregeringens vision om en hållbar utveckling ska kunna bli 

verklighet krävs ytterligare åtgärder för att ändra strukturerna i samhällsser-

vicen. 

Två områden som kommer att vara föremål för omfattande förändringsar-

bete de kommande åren är servicestrukturen i vårt samhälle, samt kortrutts-

system i skärgårdstrafiken. 

En samhällsreform måste genomföras för att vi på sikt ska kunna trygga en 

kvalitativ och effektiv samhällsservice inom områdena sjukvård, skola, soci-

alvård, teknisk service och trafik mm. Frågan som måste ställas är hur ska 

servicen organiseras i framtiden, vem ska leverera servicen till medborgarna 

och hur ska vi bekosta servicen? Landskapsregeringens övergripande vision 

med en samhällsreform är att den service som ges ska hålla god kvalitet och 

vara kostnadseffektiv.  

För att komma vidare med denna komplexa fråga krävs underlagsmaterial 

för oss som slutgiltigt fattar beslutet om vilken väg vi väljer. Inom partier och 

mellan partierna i lagtinget finns olika visioner för hur en samhällsreform 

som ju omfattar både landskapet och kommunerna, ska genomföras. För att 

våra beslut ska vara välgrundade behöver vi fakta och kunskap, landskapsre-

geringen har igångsatt arbetet, på socialvårdsbyrån, med att ta fram under-

lagsmaterial dels inom den sociala sektorn och dels i samarbete med kom-

munförbundet. Min vision är att när materialet är framtaget vi också ska hitta 

en bred politisk enighet hur vi ska effektivisera och trygga samhällsservicen. 

Och jag vill redan nu meddela att jag kommer att bjuda in representanter för 

lagtingspartierna till rådslag så fort som vi har ett underlagsmaterial. 
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I många år har vi talat kortrutt i skärgårdstrafiken. Skärgårdstrafiken är 

skärgårdsbornas livsnerv, utan fungerande kommunikationer dör skärgår-

den. Kostnaderna för nuvarande system är höga och vi måste få ner drifts-

kostnaderna för att klara av att upprätthålla trafiken. Då måste vi investera 

och bygga bort budgetslitaget. Därför går landskapsregeringen vidare med 

förstudier för trafik över Föglö från Kökar och för Vårdö fast förbindelse.  

Också här behöver partierna enas kring en gemensam, långsiktigt hållbar 

lösning. Nu måste vi gå vidare och inte fastna i prat och debatt. Vi måste ta 

tag i frågan.  

Landskapsregeringen har en vision om ett fortsatt mångfasetterat samhälle 

där olika kulturer möts och där vi i dialog med omvärlden fortsätter utvecklas 

som ett öppet och välkomnande samhälle. Vi vill utveckla vår självstyrelse så 

att det åländska folket själva får mera makt att bestämma hur och i vilken 

takt självstyrelsen ska breddas och fördjupas. Den parlamentariska kommit-

téns betänkande ligger till grund för arbetet. Landskapsregeringen fortsätter 

arbetet för att i en gemensam grupp med rikets myndigheter enas om ett nytt 

system för självstyrelsens utveckling. 

Vi ökar resurserna för att göra ett bättre arbete inom området integration. 

En samordningsgrupp har fått uppdraget att utarbeta ett underlag för lag-

stiftning inom integrationsområdet. Meningen är också att ta fram ett integ-

rationsprogram. 

Landskapsregeringen bevakar rättigheterna till en fullgod service på 

svenska i våra och ålänningarnas kontakter med finska myndigheter. Vi har 

ställt kravet på regeringen i Helsingfors att självstyrelsens rätt att servas på 

svenska i ett allt mer finsktalande Finland fortsättningsvis tryggas och att re-

geringen i Helsingfors ska presentera förslag hur de tänker leva upp till sina 

löften som gavs inom ramen för Ålandsöverenskommelsen.  

Landskapsregeringens vision när det gäller sjöfart är att förutsättningarna 

med åländsk flagga i aktern ska vara fortsatt goda. Vi kommer att fortsätta 

jobba med rikets myndigheter för att bevara förutsättningarna att hålla in-

hemsk flagga och vi gläder oss åt att våra rederier ser optimistiskt på framti-

den och bl.a. satsar på nybyggen där också bästa möjliga miljöteknik finns 

med i planeringen. 

Landskapsregeringen har också en vision om hur Åland seglar på vågens 

framkant när det gäller näringslivsutvecklingen. Vi har goda förutsättningar 

att bygga vidare på det som vi redan etablerat som våra kompetensområden, 

sjöfart men också mycket annat. Livsmedelsklustret får fortsatt starkt stöd i 

budgeten. Vi vill trygga en fortsatt förädlingsindustri inom livsmedelssektorn 

och vi vill trygga unga familjers möjligheter att ta över företag och driva dem 

vidare. 

Vi vill stärka kompetenser inom kunskapsintensiva branscher och miljö-

teknik i företagandets tjänst. Utbildningssektorn garanterar en god kompe-

tensutveckling och genom direkt stöd och rådgivning bistår landskapet före-

tagsutveckling och entreprenörsanda. 

Inom områdena miljöteknik har Åland möjlighet att gå i bräschen och sär-

skilt sticker förstås vår vindkraft upp. Landskapsregeringen fortsätter kämpa 

för att åländska företag inom sektorn förnyelsebar energi ska ha samma kon-

kurrensfördelar som företag i riket.  

Landskapsregeringen har en vision om Åland som besökscentrum för kult-

urturismen. Vi kan se hur området kring Alandica växer fram och förfinas och 
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vi ser stora fördelar av att Åland blivit en mötesplats för kultur och kongress. 

Förnyelsen av sjöfartsmuseet kan vi alla följa och vi ser med spänning fram 

emot att åter få visa och berätta för våra gäster om vår sjöfartshistoria som är 

så intimt förknippad med den åländska identiteten. 

Vi satsar också på att öka kunskaperna kring vår historia som ett demilita-

riserat och neutraliserat självstyrt område. Med besökscentret i Bomarsund 

kommer långt fler personer att få insikter om vår historia och vår nutid.  

Landskapsregeringens vision om en hållbar utveckling av Åland står fast. 

Målet når vi genom att fortsätta hålla en stram linje och planera för ytterli-

gare strukturändringar av vår samhällsservice.  

Visst, det kunde ha varit frestande att ta ut svängarna, valår och allt. Land-

skapsregeringen har trots det valt en återhållsam väg. En stabil grund är en 

förutsättning för fortsatt byggnation, i vårt fall lägger vi grunden för ett fort-

satt samhällsbygge där grundläggande service som vård, skola och omsorg är 

garanterad.    

Ltl Anders Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Det är rätt förvånande hur olika vi politiker kan se på 

samma sak, i det här fallet samhällsekonomin. Lantrådet säger att land-

skapsregeringen har en vision om en balanserad samhällsekonomi. Är 

samhällsekonomin i balans så intäkter och utgifter lika stora. Lantrådet 

säger också att man har haft ett hårt grepp om ekonomin. Men tittar 

man på siffrorna så är det ett underskott på nästan 90 miljoner euro 

som nästa landskapsregering ska ta tag i. Jag kan inte förstå hur man 

kan kalla det för en balanserad samhällsekonomi och att man har ett 

hårt grepp om ekonomin. Det sägs också att det inte är några ökningar 

på konsumtionsutgifterna. Tittar man på sidan 10 så ser man att kon-

sumtionsutgifterna ökar med 4,1 procent, medan investeringsutgifterna 

minskar med 24,2 procent, vilket är helt bakvänt. Det stämmer inte hel-

ler att inte konsumtionsutgifterna ökar. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Har ltl Anders Eriksson inte följt utvecklingen? Är det inte ltl 

Anders Eriksson medveten om det enorma inkomstbortfallet som Åland 

råkade ut för inför budget 2010? Det var ett enormt inkomstbortfall. I 

2010 års budget strukturerade landskapsregeringen upp en långsiktig 

utveckling där vårt mål är en budget i balans på några års sikt. Skulle vi 

inte ha gjort de åtgärder som vi har gjort under 2010 så skulle under-

skottet ha varit betydligt mycket högre än det som nu ltl Anders Eriks-

son pekar på. Konsumtionsutgifterna ökar i förhållande till årets budget. 

Det är löneökningar på grund av avtal, stora pensionsutbetalningar och 

vi går in för att inte göra de två veckors löneinbesparingar som vi gjorde 

under 2010.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag är mycket väl medveten om klumpsummans fall. Det 

är ändå skäl att påminna att man i från den här regeringen pratade hös-

ten 2008 om att finanskrisen inte skulle beröra Åland. Den visionen 

hade den här landskapsregeringen då. Den visionen har stått det här 

samhället dyrt. Jag försöker peka på att när lantrådet pratar om en ba-

lanserad samhällsekonomi och att man har ett hårt grepp om ekonomin 
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så stämmer det inte om man tittar på siffrorna. Jag tror att det skulle ha 

varit bra om lantrådet skulle ha listat vilka sparåtgärder, av dem som 

aviserades för ett år sedan, som man har lyckats genomföra överhuvud-

taget. Jag tror att det hade varit intressantare för lagtinget att få reda på 

det än bara lite mera allmänna uttalanden. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Den här landskapsregeringen målade redan, när vi tillträdde, 

upp en bild av en hållbar ekonomisk utveckling av det åländska sam-

hället. Vi talade om att vi på lång sikt måste få ner omfånget av de of-

fentliga utgifterna. Vi har jobbat exakt i den riktningen och vi fortsätter 

att jobba i den riktningen. Vi måste ändra på våra samhällsstrukturer på 

olika håll. Det är exakt det som landskapsregeringen har jobbat med. 

Dessutom blev det en sådan nedgång i inkomsterna genom att klump-

summan minskade så drastiskt. Det ledde till att vi dessutom, förutom 

de långsiktiga strukturförändringar och inbesparingarna som vi hade 

planerat, måste gå in och göra väldigt drastiska åtgärder på kort sikt. 

Det har landskapsregeringen verkställt under årets arbete med 2010 års 

budget. Vi är inte i mål med allting men det är på god väg.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Utifrån landskapsregeringspartiernas slogan inför valet 2007 

så har jag tagit mig an den här budgeten, som förmodligen är en av de 

sista som den här landskapsregeringen kommer att avge. Då hette det; " 

långsiktiga lösningar, uthållig energi, gott ledarskap, mer pengar i bör-

sen och hela Åland ska leva". Idag ser vi inte några politiska målsätt-

ningar vad beträffar samhällsreform, äldreomsorg, kortrutt, näringsli-

vet, framför allt småföretagen eller våra ungdomar som vår kunskaps-

bas. Man talar, talar och talar. Man manar till att lagtinget nu ska ta be-

slut. Det har framför allt inte landskapsregeringen vågat, kunnat eller 

har modet att göra. Var ska vi läsa in de politiska målsättningar, bästa 

lantråd? 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Våra visioner i valet 2007 har varit som en ledstjärna i land-

skapsregeringens arbete. Vi formade ett gemensamt handlingsprogram 

som vi har följt. Vi kanske inte till alla delar kommer att kunna verk-

ställa det fullt ut på grund av den ekonomiska svackan som vi har råkat 

in i. Men, jag vill påstå, när vi tittar tillbaka efter de här fyra åren i rege-

ringen, så kommer vi att kunna peka på många, många av de konkreta 

saker som vi lyfte upp i våra målprogram och som vi också har lyft upp i 

regeringens handlingsprogram.  

Den här budgeten handlar långt och mycket om att verkställa de olika 

ändringar som vi har föreslagit under tidigare budgeter. Vi har gjort 

olika utredningar, vi har tagit fram underlagsmaterial, vi har jobbat med 

lagstiftning och nu håller vi på att verkställa det, sakta men säkert. 
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Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag är inte överens med lantrådet om att det här är en budget 

som nu verkställer, tvärtom. Man tar tillbaka mycket av de förändringar 

som man har utlovat i tidigare budgetar. Man har hållit på med utred-

ningar och övervägt och planerat och ska överväga, men tyvärr så ser vi 

ju inte resultat i den här budgeten. Vi ser inte de politiska målsättning-

arna med en samhällsreform. Hur har man tänkt sig detta? Det finns en 

mening, men det står inte vad den innehåller och vad det innebär.  

Vi har inte sett någon förändring vad beträffar äldreomsorgen, inte 

när det gäller kortrutt, inte när det gäller små företagens villkor, och inte 

ens när det gäller ungdomarnas möjligheter att behålla hembygdsrätten 

medan de är borta och studerar. Det här har man inte lyckats med, ty-

värr, lantrådet. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag kan vara överens med vtm Gun-Mari Lindholm om att vi 

verkligen inte är överens. Vi läser nog texterna på väldigt olika sätt. 

Landskapsregeringen har tagit steg vidare inom alla de här områdena 

som vicetalmannen hänvisar till. Det står inte fullt ut exakt hur en sam-

hällsreform ska genomföras. Vi säger; för att genomföra en samhällsre-

form så måste det finnas en bred politisk enighet. För att komma till den 

enigheten så måste det finnas underlagsmaterial, kunskap och fakta som 

vi kan bygga våra beslut på. Idag finns det en massa åsikter och syn-

punkter, men det finns inte en samlad bild av hur vi ska gå vidare. Då är 

det landskapsregeringens roll att ta fram ett underlagsmaterial på vilket 

vi sedan gemensamt kan dra det projektet vidare. Här krävs en bred po-

litisk enighet. 

Likaså är det med kortrutt. Landskapsregeringen sätter faktiskt till 

medel för att vi ska komma vidare. Att vi inte bara ska fastna i diskuss-

ioner, utan vi ska komma vidare i de reformerna. Det måste vi göra för 

det är de två stora samhällsreformer som vi kommer att behöva ta tag i 

och genomföra inom de kommande åren.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag vill börja med att ge mitt understöd och stöd för att 

lantrådet nu ska jobba vidare med arbetet med samhällsreformen. Det 

är första gången som det ändå finns skrivet en hel del kring de här frå-

gorna i budgeten. Även jag tillhör dem som inledningsvis tyckte att det 

var något tunt men efter att ha hört lantrådet nu så tycker jag att det 

som gäller grunderna och det som gäller att man ville genomföra sam-

hällsreformen nu är bra. Jag tror däremot att det skulle vara viktigt att 

man ganska snabbt också bestämmer en tidsplan för när det här ska 

vara gjort. Annars tenderar den här typen av projekt att stå och trampa 

vatten. Man borde sätta upp tidsplan för när man vill att det här ska gö-

ras klart. 

Jag välkomnar också att man bjuder in till ett rådslag. Där borde man 

också se till att ett sådant här arbete blir kontinuerligt, att parlamentet 

ständigt är med i ett sådant här arbete. Man kanske till och med kunde 
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överväga huruvida det här borde göras via en parlamentarisk kommitté 

eller någonting liknande. 

Till sist, herr talman, vill jag också gratulera lantrådet att man nu lyf-

ter fram att man också från landskapsregeringens sida måste plocka 

fram beslutsunderlag. Det har inte låtit så tidigare, men nu finns det 

äntligen med, tack.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag delar den åsikten att arbetet går vidare, det målas upp en 

tidsplan, olika saker tas fram och sedan samlas partierna och diskuterar. 

Tidsplanen är lite beroende av de utredningar som är igångsatta. Det 

har satts igång en bred utredning kring den sociala sektorn. En person 

som utreder kommer att presentera sitt underlag någon gång under vår-

vintern, jag är inte riktigt säker på den tidtabellen. Det är avgörande för 

hur vi går vidare när vi har det här materialet klart. Det är lika med de 

fortsatta diskussionerna och samarbetet med kommunförbundet. Det 

ingår också i landskapsregeringens plan att vi tillsammans med kom-

munförbundet ska ta fram ett visst underlag. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag välkomnar speciellt det här sista, att landskapsrege-

ringen aktivt tar del i att plocka fram ett underlag för att fatta beslut. Ti-

digare har det låtit på det viset att det här initiativet måste komma ifrån 

kommunerna. Jag och FS har påstått att landskapsregeringen också 

måste vara med i det här arbetet för att det ska bli bra, eftersom det här 

är någonting som inte bara berör kommunerna utan det åländska sam-

hället som helhet.  

Jag tror också att det är viktigt att poängtera att man måste utgå ifrån 

en helhetssyn när man jobbar med den här biten. Samtidigt som man 

har framför ögonen att man ska skapa bästa möjliga service så måste 

man också se till att ansvarsfördelningen mellan det som kommunerna 

ska göras och det som landskapsregering och förvaltningen ska göra blir 

klar och tydlig. Det övergripande arbete för landskapsregeringen är lag-

stiftning och myndighetsutövning medan utförandet ska ligga på kom-

munerna.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag är övertygad om att det kommer att finnas en väg framåt i 

den här väldigt svåra frågan. Det har varit väldigt mycket diskussioner 

inom partier och mellan partier. Jag tro att det så småningom har mog-

nat fram att nu behöver vi ta de här stegen vidare. Jag ser också det som 

ett helhetsgrepp att man tittar på all den samhällsservice som ges till 

medborgarna, vem som ska göra det på vilken nivå och hur det ska beta-

las.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Om man tittar tillbaka några år så ser man en viss politisk 

utveckling. Inför valet 2007 var inte de nuvarande regeringspartierna så 

intresserade av att tala om kommunreform eller samhällsreform. Man 

har alltså bytt uppfattning i frågan. Det skulle vara intressant att höra 

varför och på vilka grunder? 

Sedan skriver man för första gången i budgeten om en samhällsre-

form, men så tunt och så utan fakta vad det är man vill. Frågan måste ju 

ställas till lantrådet; vad menar man med det här ordet? Så här all-

männa ordalag som hittills har beskrivits så kan inte någon vara oenig 

om att det behövs redas ut. Eftersom landskapsregeringen nu vill sätta i 

gång utredningar, så vad är det man vill ha svar på? Vad är det som är 

målet? Vilka fakta saknar man?  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det låter som om socialdemokraterna skulle ha allting helt 

klart. Man har all fakta som man behöver, man har all kunskap som 

man behöver och man har all underlagsmaterial, det är bara att be-

stämma hur man vill ha det. När jag har läst vad som kommit ut från so-

cialdemokraternas olika möten så kan jag inte se vad man egentligen vill 

med sin kommunala reform. Däremot vill jag påstå, nu får våra två rege-

ringspartier prata för sig, att båda partier nog har talat om olika refor-

mer. Vårt parti har till exempel ett alldeles särskilt kommunprogram, 

det är inte någon nyhet som har kommit till nu. Men det som vi enades 

om i vårt handlingsprogram var att man inte gör någon kommunal 

sammanslagning eller reform under den här mandatperioden. Det står 

fast, det har vi skrivit i handlingsprogrammet. Det är ett avtal som vi 

har. Däremot har vi i den här budgeten enats om att det måste tas fram 

mera underlagsmaterial, så att också socialdemokraterna ska få ett be-

slutsunderlag för hur man ska kunna gå vidare.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Visst är det så, landskapsregeringen sitter på alla resurser vad gäller att 

ta fram material. Tyvärr har inte enskilda partier de ekonomiska musk-

lerna. Då vill jag gärna veta vad det är för typ av kunskap och under-

lagsmaterial som lantrådet tänker beställa? Vilken typ av utredningar 

behövs i dagsläget för att kunna fatta beslut om den här frågan? 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! När jag läser tidningen om hur olika partier ser på en samhälls-

reform så är det sju olika linjer. Då behöver man ha klarlagt vilka vägar 

som är framkomliga. Vad är ekonomiskt fördelaktigt? Vad är kvalitets-

mässigt fördelaktigt? Man måste ju ha mera underlag. Man kan inte 

bara tycka i en sådan här stor fråga. Man måste faktiskt ha mera fakta 

för att fatta beslut. Jag tror också att det är till fördel för det socialde-

mokratiska partiet att vi har ett underlagsmaterial som vi sedan politiskt 

kan bearbeta, diskutera och samlas kring. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! I budgetdebatten 2010 för ett år sedan togs detta med kortrutt-

smeddelande upp. Vi blev då i lagtinget lovade ifrån landskapsregering 

att de skulle komma med ett kortruttsmeddelande till lagtinget. Något 

sådant har vi inte sett. Vad är det som orsakar att det inte har kommit 

något kortruttsmeddelande? Är det olikheter mellan regeringspartierna, 

att de inte kan komma överens om att komma fram till ett meddelande 

eller vad är det som har gjort att vi inte har fått något kortruttsmed-

delande? 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag skulle snarare säga att vi under 2010 faktiskt har haft väl-

digt mycket begränsade resurser i vår förvaltning av olika besparings-

krav som är ställda på oss och på förvaltningen. Det är helt enkelt så att 

man ännu inte har haft utrymme för att ta fram det här underlaget. Det 

finns inte några politiska schismer eller svårigheter i det här. Det hand-

lar om att vi vill ha ett gediget underlag för lagtinget att debattera. Det 

har vi ännu inte tagit fram, men det jobbar vi på. Vi kommer att presen-

tera det för lagtinget i sinom tid. Samtidigt så vet vi att det tidigare har 

tagits meddelande om kortrutt, som har diskuterats och fått klartecken i 

lagtinget, visserligen inte just i det här lagtinget. Det gavs vissa riktlin-

jer, det fanns en stor politisk enighet, bl.a. det faktum att Kökartrafiken 

skulle åka över Föglö. Därför sätter vi också in resurser i budgeten så att 

vi ska komma vidare. Det är inte bara en diskussion utan vi ska också 

faktiskt handgripligen gå in och börja jobba med frågan. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! De resurser som fanns tillgängliga var nog kännbara redan för 

ett år sedan. Tiden går och jag är helt övertygad om att den motion, som 

vi har lämnat in angående en parlamentarisk grupp, är ett måste. Den 

tid som är kvar av den här landskapsregeringen är mindre än ett år. Det 

spelar inte någon roll vad vi hinner komma fram till så ska det här verk-

ställas. Det är helt avgörande att landskapsregeringen är med på det be-

slut som lagtinget tar. Därför hoppades jag kunna utläsa ett visst under-

stöd i lantrådets tal här tidigare om en sammansättning av en parlamen-

tarisk grupp för att kunna ha en helhetslösning som även håller över val 

och nya landskapsregeringar. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag har nog inte givit ett stöd till en parlamentarisk grupp i det 

här skedet. Däremot är det viktigt, precis som den övergripande sam-

hällsreformen, att det finns en långsiktig politisk överenskommelse om 

hur man jobbar vidare. Också till den här delen att bearbeta ett under-

lagsmaterial som man kan fatta beslut utifrån. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Det råder ju en tämligen stor enighet här i lagtinget 

om vikten av att bolagisera sjötrafiks- och vägunderhållsenheten. Det 

var därför stimulerande och uppmuntrande att höra lantrådet säga att 
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man tar ett ordentligt tag om bolagiseringen. Det är nämligen väldigt 

otydligt i budgeten vilken tidtabell man har och hur fort det ska gå. Mot 

bakgrunden av lantrådets uttalande om att man tar ett ordentligt tag 

om bolagiseringen så förstår jag att det finns en tidsplan för genomfö-

randet av bolagiseringarna. Stämmer det? 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Landskapsregeringen har en plan för hur arbetet ska gå vidare. 

Första steget är att omorganisera trafikavdelningen. Det ser man klart 

utskrivet i budgeten. Vi strukturerar om så att det blir en beställar- och 

en utförardel. Det är en förutsättning för att man sedan ska kunna 

knoppa av ett bolag.  

Det har också tagits fram underlagsmaterial under det här året. Precis 

som i många andra frågor vill landskapsregeringen basera sina beslut på 

noggranna och klara fakta. Det har tagits fram ett underlagsmaterial för 

hur man ska gå tillväga när man bolagiserar en samhällsverksamhet. 

Tyvärr är det en väldigt omfattande process. Exakt vilken datum detta är 

sjösatt är omöjligt att säga. Stegen är tagna, budgeten beskriver det och 

det finns på flera ställen beskrivet om den här bolagiseringsprocessen.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är ju bra att man också har ett så gediget beslutsunderlag inom det 

här området. I budgeten står det att man på sikt ska bolagisera utfö-

randeenheten. På sikt betyder för mig att det inte blir i år. Det står också 

att man ska inleda processen med att upprätta bolagiseringsplaner. Se-

dan står det ytterligare att man ska ta fram några slags bolagiserings-

processer. Det känns lite som att det är lagt långt in i framtiden. Jag är 

lite besviken på det här ordentliga taget som man har tagit om bolagise-

ringen. Det är klart att det är en svår process. Det skulle nog vara till 

fördel om regeringen hade en tidsplan, eller hur?  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! I min värld är det viktigt att man har en plan för hur man job-

bar vidare och det har landskapsregeringen. 

Ltl Sundback skulle kunna ganska bolagiseringen av posten och se 

vilka omfattande procedurer det var och hur lång tid det tog. Det är inte 

någonting som man gör i en handvändning. Landskapsregeringen tar re-

jäla kliv framåt i den här riktningen. Genom att omorganisera trafikav-

delningen så skapar vi möjligheter för att bolagisera verksamheten.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det var ett bra budgettal, som jag ser det. Lantrådet pe-

kade tydligt i flera frågor och har goda intentioner också när det gäller 

samhällsekonomin. Men när man läser budgeten så blir inte de goda in-

tentionerna det synliga resultatet. Tycker lantrådet att landskapsrege-

ringen har fått ner kostnadskostymen så att den kan, för åren 2012 och 

framåt, vara anpassad till den nya nivån på statsinkomsterna som vi har 

att anpassa oss till med klumpsummesystemet? Eller lever lantrådet 
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fortfarande i förhoppningen att statens inkomster ska göra stora skutt 

uppåt?  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Landskapsregeringens långsiktiga ekonomiska politik har hela 

tiden varit att vi ska få ner våra offentliga utgifter. Vi måste krympa vår 

kostym för att bättre balansera gentemot de inkomster som vi har att 

förvänta oss i framtiden. Det är fortsatt målet med den ekonomisk förda 

politiken. De strukturändringar som tidigare har presenterats, som är 

igångsatta och till vissa delar genomföra, går vidare. Samtidigt ser vi att 

det finns två stora områden som har en jätteavgörande betydelse för ut-

gifterna för hela det åländska samhället i framtiden. Två stora viktiga 

frågor är samhällsreformen och kortrutten. Där behöver vi gå in och 

fundera på våra strukturer.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag uppfattar svaret att lantrådet menar att man måste ef-

tersträva ytterligare minskningar i landskapets konsumtionsutgifter. Det 

ser jag utgående ifrån att man inte mera tror att statens inkomster 

kommer att göra stora skutt framåt. Vi har ett avräkningsbelopp framö-

ver i dagens penningvärde på ungefär 190 miljoner euro. För att framö-

ver kunna skapa någon form av överskott i vår ekonomi så måste kon-

sumtionsutgifterna ytterligare ner. Förstår jag det rätt så är att lantrådet 

av samma uppfattning.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är definitivt så som jag och hela landskapsregeringen anser 

att är synnerligen viktigt. Vi måste få ner våra konsumtionsutgifter yt-

terligare. Vi känner väl till de omstruktureringar som har gjorts inom ri-

kets budgetområde. Vi måste göra motsvarande indragningar på våra 

områden och vi tittar väldigt noga på vad vi i framtiden ska bekostade 

via samhällsmedel och på vilket sätt. Konsumtionsutgifterna måste yt-

terligare ner, det är min absoluta övertygelse, vilket också är i den rikt-

ningen som vi jobbar. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Jag vill tacka lantrådet på att man på nytt infört investe-

ringsstödet till lantbruket i budgeten. Stödet är ett viktigt instrument för 

att utveckla jordbrukets produktivitet. Om jordbrukarna investerar så 

har det stora ringeffekter inom handel och byggsektorn samt en stor reg-

ional betydelse för Åland. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag tycker som ltl Roger Slotte. Det är viktigt att också jordbru-

ket blir omstrukturerat och att också unga familjer kan och vågar satsa 

på en framtid som jordbrukare. Och att vi fortsätter att producera hälso-

samt livsmedel på Åland och ser till att vårt livsmedelskluster, med all 

den livsmedelsindustrin som finns inom det, också har fortsatt goda 
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förutsättningar. Det är många olika delar i det här som vi har sett som 

viktiga.  

Talmannen 

Replikskiftet ska helst innehålla ett bemötande och inte ett tack.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Stödet till förnyelsebar energi har diskuterats bland politi-

ker, i media och bland allmänheten, men då talar man nästan bara om 

vindkraften. Det är väl så att stödet ska täcka alla former av förnyelsebar 

energi. Vi måste tänka på att ett fjärrvärmeverk i Mariehamn, som även 

producerar el, verkar falla mellan stolarna när man ändrar lagstiftning-

en från skatt till stöd. Fjärrvärmeverket kanske förlorar tiotusentals 

euro på den här rockaden.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ja, stödet ska riktas till de energiformer där man producerar 

förnyelsebar energi. Så har våra samtal med regeringen i Helsingfors 

hela tiden förts. Företagare som producerar förnyelsebar energi, obero-

ende om det är vind, biobränsle, biogas eller någonting annat, alla före-

tagare ska ha en möjlighet att få det stöd som man opererar med i riket. 

Det handlar också om att Åland själv ska implementera det här systemet 

och fundera vidare på våra egna system.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Det finns två sätt att vandra när man hamnar i en besvärlig 

ekonomisk situation, vilket samtliga länder i världen har hamnat i och där-

med förstås också öriket Åland. 

Man kan ta ansvar för ekonomin på det sättet som jag och landskapsrege-

ringen anser att denna landskapsregering har gjort. Vi anpassar våra utgifter 

på ett balanserat sätt till de inkomster vi har och förväntas ha framöver. Det 

här gör vi givetvis för att säkerställa oss om att vi har resurser att stötta de 

kärnverksamheter som vi vill stötta. Vi har hela tiden sagt att kärnverksam-

heten för denna majoritet och landskapsregering är vård, omsorg och utbild-

ning.  

De åtgärder, som många gånger har lett till stora rubriker i tidningarna och 

till debatter i radion med protester, har vi gjort just för att värna om dessa 

kärnverksamheter. Samtidigt har vi velat göra detta på ett balanserat sätt för 

att säkerställa oss om att samhället i sig fortsätter att rulla på. Verksamheter-

na rullar på, företagen kan bedriva sin verksamhet och vi slår inte hammaren 

i huvudet på samhället så att vi skapar oönskade dåliga effekter. Vi anser att 

vi har lyckats ganska bra. Arbetslöshetssiffrorna pekar tydligt på detta. Det 

var ett sätt att arbeta. 

Sedan har vi ett annat sätt som man kunde arbeta efter. Man skuldsätter 

sig och man kopplar sig till en tro att framtida tillväxt ska lösa problemen. Att 

framtida tillväxt ska betala de lån man har tagit för att man ska fortsätta med 

verksamheterna precis som man gjort förut. Eller att tycka att framtida poli-

tiker får ta ansvar för att reda upp en ekonomi på obestånd. 
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Många länder har gjort på det här sättet. I Europa finns det hur många ex-

empel som helst. Vi har Grekland som är överskuldsatt, Irland, Portugal, 

Spanien, till och med stora USA, som alltid har varit motorn i ekonomin, har 

en alldeles för stor skuldsättning. Man börjar tycka att skuldsättningen också 

i det land som vi lever i, Finland, börjar bli absolut i högsta laget. 

De länder som har det värst ställt med överskuldsättningen genomför nu 

budgetnedskärningar som är mycket mera dramatiska än de som vi har 

tvingats göra. De genomför pensionsneddragningar, massuppsägningar med 

mera. Medan vi, enligt vår bedömning, kommer att kunna ha pengar kvar för 

att betala de pensioner som vi har sagt att vi ska betala. Vi ska betala löner, vi 

ska trygga välfärden och vi ska hålla människor i arbete. När man formulerar 

det på det här sättet så blir det ju enkelt, åtminstone för den här landskapsre-

geringen som säger att vi väljer alternativ ett. Vi vill ta ansvar för ekonomin 

på ett långsiktigt sätt. 

Bara för ett år sedan här i salen, när jag presenterade budgeten, så sade ett 

av oppositionspartierna att de är beredda att låna för verksamheten och de 

kallade det då för stimulans. Jag nämner inte vilket parti som gjorde det men 

från den socialdemokratiska bänken kom det protester nu så någon kände sig 

träffad i varje fall. 

För övrigt tycker jag att det har funnits ett starkt stöd i lagtinget, både hos 

majoriteten och hos oppositionen, att vi ska gå på den här linjen. Vi ska göra 

balanserade budgetnedskärningar för att själva kunna kontrollera ekonomin 

framöver. 

Nu har landskapsregeringen, som jag kommer att visa här senare i en pre-

sentation, gjort ett större antal budgethanteringar som har lett till lägre utgif-

ter. Det är sådana som kan göras på ganska kort sikt. Precis som lantrådet ti-

digare sade så återstår det några områden som vi nu måste fokusera på, sam-

hällsreform och kortrutt i skärgården. Jag bedömer att vi måste få ner utgif-

terna med ett större antal miljoner, kanske till och med så mycket som 10 

miljoner euro eller kanske till och med mera när det gäller åtgärderna till-

sammans på något års sikt. Det kommer att ta några år. Kortrutten kommer 

initialt att kräva investeringar för att vi ska komma dit. 

När det gäller samhällsreform så är det självklart att det innebär service-

produktion inom axeln landskapet och kommunerna. Det har kritiserats att vi 

har skrivit det otydligt i budgeten. Det självklara begreppet samhällsreform 

omfattar hela det samhället så som vi känner det idag, kommuner och land-

skapet. Vi genomför en utredning inom den sociala delen av serviceprodukt-

ionen, som lantrådet här sade. Den sociala delen är åtminstone hälften av den 

totala kostnaden för samhällsservice, kanske till och med mera. Vi gör samti-

digt en ekonomisk utvärdering av själva utredningen så att vi ska ha en bild 

av vad saker och ting kostar.  

Landskapsregeringen har ett bra samarbete med kommunförbundet, via 

mig, vi diskuterar de här sakerna. Kommunförbundet vill att vi väntar till den 

gallup, och den viljeyttring som kommuninnevånarna kommer att ges, är 

klar. Man vill invänta det resultatet innan man tar nästa steg. Vi bedömer att 

vi ska kunna göra det under vårvintern och jobba vidare sedan. Jag tycker att 

representanterna i kommunförbundets styrelse, som jag har diskuterat dessa 

frågor med, agerar på ett seriöst och ansvarstagande sätt. 

Kortrutten kommer att kräva investeringar i initialskedet för att vi ska 

uppnå driftsinbesparingar. Jag tror att denna fråga är den mest avgörande för 
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skärgårdens fortbestånd och överlevnad. Det är väl kraftiga ord det här, men 

för att vi ska nå en gynnsam utveckling, med åtminstone bibehållen trafiktät-

het, helst lite bättre, så måste vi ta steget vidare i kortruttstänkandet. Det vi-

sar denna landskapsregering att vi vill göra genom att vi tillför medel rent 

konkret. 

I det här skedet, herr talman, vill jag visa en presentation. Jag ska försöka 

beskriva för eventuella lyssnare de bilder och figurer som jag kommer att 

visa, så att det blir förståeligt. Först några textdelar. 

Global ekonomi.  

 

Vi ser nu att världsekonomin återhämtar sig i en ganska rask takt till och 

med, men det finns ändå orosmomentet som man måste väga in. Vi ser 

ganska tydligt att världen just nu är uppdelad i tillväxtområden, speciellt 

Asien med Kina och också i Sydamerika medan andra länder är i ett tillstånd 

av överskuldsättning och behov av att göra drastiska budgetnedskärningar för 

att överhuvudtaget bibehålla sitt förtroende på marknaden. 

Världshandeln växer ändå snabbt just nu. Men det finns osäkerhet, det 

största osäkerhetsmomentet är säkerligen ett valutakrig som just nu rasar ute 

på marknaden och mellan länderna. De stora aktörerna, Kina och USA be-

skyller varandra för att på konstgjorda vägar hålla nere värdet på sin valuta 

för att på det viset skaffa sig exportfördelar. Vem som har rätt och fel i det här 

är väl kanske oväsentligt. Tydliga tecken finns på att detta kan leda till pro-

tektionism, att länderna ser till sitt eget bästa framför allt annat. Det här är 

en stor osäkerhetsfaktor. Det kan väldigt fort leda till inflation i valutornas 

värde om man fortsätter att trycka pengar så som man gör nu. Till detta hör 

förstås problemen med den offentliga sektorns skuldsättning. Arbetslöshets-

siffrorna tenderar inte att gå ner på det sättet som de borde ha gjort och 

borde göra med tanke på de stora stimulansåtgärder som många har vidtagit. 

Tillväxten i USA avtar just nu, vilket är ett orosmoment. Däremot har den 

svenska ekonomin återhämtat sig på ett bra sätt. Delvis säkert på grund av 
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den valutafördel som man hade för kanske ett år sedan, vilket man inte mera 

har på samma sätt. Sveriges ekonomi har klarat sig bra. 

Finlands ekonomi. 

 

Finlands ekonomi gynnas givetvis av omvärldens utveckling. När omvärlden 

utvecklas och man börjar köpa in varor så gynnas Finlands export. Tillväxten 

detta år, speciellt med tanke på vad som har skett under de sista kvartalen 

med en gynnsam utveckling, torde bli 2 procent och 2011 knappt 3 procent. 

Sakkunniga bedömer att siffrorna kanske kan bli något annorlunda, tillväxten 

2010 kan till och med vara något högre. Dessvärre kan tillväxten 2011 falla 

något från av oss kalkylerade 3 procent. Det här tyder på att det är en tillväxt 

men den är inte särdeles snabb. 

I Finland ändrar man finanspolitiken från stimulerande till åtstramade. 

Detta torde vara klart. 

Det kommande riksdagsvalet och det kommande regeringsprogrammet 

därefter får utvisa vilka åtgärder man riktar för att stabilisera den finländska 

ekonomin, om man gör det via skattehöjningar eller mera med betoning på 

åtstramning. Sanningen kommer säkert att finnas någonstans där mittemel-

lan. 

 År 2010 har Finland kalkylerat ett underskott på 11,3 miljarder och för år 

2011 cirka 8 miljarder euro. Det är gigantiska underskott. Den totala lånebör-

dan efter nästa år ska ligga på 84 miljarder euro. 0,45 procent av 84 miljarder 

är 378 miljoner euro. Den här siffran visar att om vi skulle föra en precis jäm-

förbar politik med enahanda förmåner så borde vi befinna oss i en skuldsätt-

ningsnivå efter nästa år på 278 miljoner euro. Det här är en något förenklad 

sanning men i varje fall en siffra att lyfta fram. Det visar skillnaden i sättet att 

föra politik på Åland och i Finland. 

Sedan går vi till Ålands ekonomi.  
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År 2008 var ett ytterst besvärligt år, det har vi redogjort för här tidigare. Vi 

gick in i lågkonjunkturen i ett tidigt skede på grund av vår ekonomiska struk-

tur med mycket kapitalförvaltning och också på grund av utflaggningsbeslut. 

Den här lågkonjunkturen var annorlunda, vi gick tidigt in i lågkonjunkturen. 

Vi hade då en BNP-nedgång på nästan 12 procent. År 2009 var BNP fortfa-

rande negativ på 4 procent. I år ska vi ha nått ett trendbrott på noll för att 

nästa år ha en liten tillväxt.  

Arbetslöshetsgraden hör till de saker som vi har lyckats väldigt bra med 

här på Åland. Den har hela tiden varit på en låg nivå. Nu är nivån på sjun-

kande igen, ungefär på samma nivå som för ett år sedan. Snart ska vi för-

hoppningsvis bryta nivån så att vi också kommer ner på lägre nivå. 

Herr talman! Sedan ett diagram där den övre linjen visar på avräkningsbe-

loppets utveckling under åren sedan vi gick in i det ekonomiska system som 

vi har nu.  
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Den raka linjen visar trendlinjen, ett genomsnitt av utvecklingen. Man kan se 

att år 2007 och 2008 låg vi väldigt bra till i nivån på avräkningsbeloppet, se-

dan sjönk den väldigt dramatiskt för att sakta börja växa igen. Vi bedömer att 

vi fortfarande år 2012 ligger avsevärt under den högsta nivån som vi hade, 

208 miljoner som bäst. 

Den nedre grafen visar flitpengens utveckling med ett bottennapp budgete-

rat 2010 på dryga 3 miljoner euro. Nu vågar vi ändå budgetera för så pass po-

sitivt resultat som 19,5 miljoner euro. Men vi vågar ändå inte kalkylera för en 

högre nivå år 2012 än 11 miljoner . När vi nu budgeterar för 2011 så är det ett 

resultat för den verkliga utvecklingen 2009, där gick den åländska ekonomin 

i förhållande till den finska så pass mycket bättre så att vi får detta goda re-

sultat. Nu när den finländska ekonomin ändå börjar växa till sig så vågar vi 

inte kalkylera för mera än 11 miljoner euro. 

Sammantaget för de här båda huvudinkomstskällorna så ser vi att år 2007 

hade vi inkomster på 232 miljoner euro, från avräkningsbeloppet, klump-

summan och flitpengen, skattegottgörelsen. År 2011 ligger vi på 208 miljoner 

euro, 24 miljoner euro lägre. Vi vågar inte kalkylera för mer än 210 miljoner 

euro år 2012. Det kommer att ta många år innan vi är på samma nivå som vi 

var år 2007 och 2008. 

Sedan ett diagram som visar på pensionskostnadernas utveckling.  
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Detta är ett diagram för att förklara behovet av pensionskostnadernas ök-

ningar i denna budget.  

Många människor lever länge idag, det är en synnerligen positiv sak, man 

får pension längre och samtidigt är det flera som pensionerar sig just nu. Vi 

kommer att se en sådan här utveckling framöver, att kostnaderna stiger 

ganska mycket. Samtidigt kommer vi inte att kunna föra över pengar till 

pensionsfonden via procent på lönen hos de anställda eftersom vi har gått in i 

ett nytt system. Kostnaderna ökar, intäkterna minskar, vilket man ser i 

ovanstående graf. I den övre kurvan ser man växande utgifter och den nedre 

kurvan visar att överföringarna från pensionsfonden minskar eftersom vi har 

sagt att vi fortfarande ska ha en nettofondering. Detta betyder att gapet mel-

lan kurvorna ökar, vilket i sin tur betyder att nettokostnaden i budgeten ökar. 

Vi kvarstår vid vårt löfte att vi fortfarande ska vara i en nettofonderingsfas. 

Pensionsförmånstagarnas antal kommer att minska eftersom vi har gått in i 

ett annat system, så kommer vi i något skede in i en situation där vi inte be-

höver göra det här mera utan vi använder fondens medel för att klara av den 

resterande pensionsansvarsskulden. 

En noggrannare utredning om pensionsansvarsskulden är under arbete 

som bäst. Den kommer säkerligen att presenteras i sinom tid.  

Sedan har jag en figur som visar budgetutfallet mellan 1994-2012.  
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Det här visar på uppgångar och nedgångar i takt med konjunkturförändring-

ar. Man kan se att år 2007 och 2008 låg vi väldigt bra till för att sedan 2008, 

2009 sjunka dramatiskt. Vi har gått in för stora budgetunderskott. Jag vill 

utnyttja den här bilden för att visa vad som skulle ha skett om inte landskaps-

regeringen hade gått in för de budgetnedskärningar som vi har förverkligat 

och nu också budgeterat. 

De röda och violetta fälten visar underskotten i sin helhet där utjämnings-

fonden är med i finansieringen. Skulle någon på landskapsregering ha valt att 

2008 hålla sig på den utgiftsnivå som fastslogs då, så hade vi tillåtit att ut-

giftsnivån hade vuxit med konsumentprisindex. Det här är en kalkyl som vi-

sar ett sådant eventuellt scenario. Andra länder har gjort motsvarande, man 

har tillåtit att utgifterna har vuxit. Då skulle vi ha stått i en situation där un-

derskotten skulle ha följt de gula fälten. Räknar man ihop de gula fälten 

kommer man till en summa på 100-150 miljoner euro ytterligare i budgetun-

derskott.  

Det är på grund av den här jämförelsen som jag vid flera tillfällen har sagt 

att om inte de nedskärningar som vi har gjort skulle ha genomförts så skulle 

landskapsregeringen ha fått låna åtminstone 100 miljoner euro till från ban-

ken. Det här är en jämförelse av en fiktiv verklighet, ett genomförande i eko-

nomin som ingen i verkligheten har gjort. Men det är en jämförelse som är 

beaktansvärt i varje fall.  

Organisationsutveckling och strukturella åtgärder. 

 



  

120 

 

Det frågades efter vad som görs. Här finns en liten uppräkning av det som vi 

har gjort och avser att göra. Vi har gått in för ett förändrat arbetssätt för land-

skapsförvaltningen. Vi omorganiserar hela trafikavdelningen med beställare 

och utförare där utföraren på sikt ska bolagiseras. Om det är väsentligt för 

lagtinget att diskutera tidtabeller så må det vara det. För mig är det en liten 

detalj i sammanhanget exakt vilket datum någonting är genomfört. Det vik-

tiga är om vi får lagtingets mandat att utföra detta eller inte. Privatiseringar 

kan vara en följd av det och kanske inför det också.  

Vi ska gå in för en förbättrad upphandling. Vi avser att anställa en upp-

handlingsjurist för att förbättra vår förmåga att upphandla, dels av ekono-

miska skäl och dels av rättssäkerhetsskäl. De företag och personer som vill 

knyta affärskontakter med landskapsregeringen måste kunna kräva att land-

skapsregeringen ska kunna sköta sådana här saker på ett korrekt sätt.  

Vi går in för en organisationsutveckling i den allmänna förvaltningen på 

kansliavdelningen och på utbildnings- och kulturavdelningen.  

Vi reformerar gymnasieutbildningen. Vi har gjort åtgärder med natur-

bruksskolan som genomförs nu. Efter sommaren 2011 blir det inte någon 

motsvarande utbildning som det har varit tidigare.  

Vi har lämnat ett förslag till lagtinget om förändringar i avbytarservicen. 

Allt detta för att klara av ekonomin med hedern i behåll och för att ha ett litet 

utrymme för satsningar.  
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Vi vill bygga och förverkliga besökscentret i Bomarsund.  

Vi vill indexjustera barnbidragen. Att inte ha barnbidragen indexjusterade 

är de facto att sänka dem varje år eftersom inflationen äter upp penningvär-

det. Detta gör vi för att bibehålla dem på samma nivå hela tiden.  

Vi vill satsa på vindkraft, till vilken jag kommer att återkomma.  

Vi vill förbättra och utveckla hälsovårdarberedskapen i skärgården.  

Vi vill ge investeringsstöd till jordbruket för att strukturera om jordbruket, 

som ett stöd för det livsmedelskluster som vi behöver ha på Åland. Som en li-

ten detalj i det här sammanhanget så har vi enats om att man lämnar in an-

sökningar för investeringsstöd under vissa tider på året. I en situation där 

kanske pengarna inte räcker till så ska man inte stå inför detta faktum att 

landskapsregeringen måste prioritera mellan projekten.  

Vi vill bygga upp ett stödsystem för hissar i flervåningshus för att stöda 

äldre människor att kunna bo kvar hemma längre. 

Sedan några bilder till. Inför kommande arbete som ett resultat av en för-

hoppningsvis antagen finansförvaltningslag med ändrad budgetstruktur så 

har vi valt på finansavdelningen att göra vissa kalkyler på hur inkomsterna 

fördelas per innevånare.  



  

122 

 

Jag bryr mig inte om att räkna upp alla poster här. Man kan notera att av-

räkningsbeloppet är så stort att det betyder 6800 euro varje ålänning på 

Åland, så stort är det.  

Utgifterna kan vara intressantare. Vi avser att den här jämförelsen ska 

kunna leva med i kommande budgeteringar. Man ser om detta förändras på 

något sätt. Statistik är ett bra sätt att jämföra budgetutveckling och utveckl-

ingen i samhället i övrigt.  

Här har vi landskapets budgetutgifter per invånare.  

 

Här ser man tydligt och klart att hälso- och sjukvården är den klart priorite-

rade budgetutgiften. Vi ger via budgeten nästan 3000 euro per invånare till 
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varje ålänning för att bedriva en god hälso- och sjukvård. Överföringarna till 

kommunerna är också en stor post, nästan 1500 euro.  Sedan finns alla verk-

samheter där emellan. På utbildning är det en stark fokusering med 626 euro 

per varje invånare för gymnasialstadieutbildningen. Detta var en liten in-

formation om de kalkyler som finns i bakgrunden.   

Några saker till, vindkraften. Landskapsregeringen har genom ett idogt ar-

bete och intensiva kontakter med kollegorna i Helsingfors, och numera också 

lagtinget, drivit på att vindkraften ska kunna utvecklas på Åland. Staten Fin-

land går in för ett stödsystem där man vill stöda vindkraftproducenter och 

andra energiproducenter som kan producera miljövänliga energiformer med 

ett system som uppenbarligen kanske i någon mån inte strider mot självsty-

relselagen, men står i en gråzon där landskapet själv borde stöda sådana nä-

ringar. Vi har kommit till en samrådssituation där det förhoppningsvis be-

stäms till vilken nivå vi ska stöda vindkraftsproduktion själva och möjligen 

andra energiformer för att detta ska stå i paritet till det som Finland har för-

bundit sig i förhållande till Bryssel och EU. Till det här paketet hör att den 

produktion som överstiger detta mål, som ännu inte är fastställt, ska Finland 

till sin del kunna stöda produktionen därutöver. Så att vi ska kunna få den 

gynnsamma utvecklingen och att vi ska kunna genomföra alla de planer som 

har annonserats om, diskuterats i media och på annat sätt. För att det här pa-

ketet ska kunna bli en bra helhet krävs också att staten Finland, genom extra 

anslag där det inte finns behörighetsproblematik, stöder den planerade ka-

beln som ska byggas mellan Åland och Finland.  

Det här betyder med all sannolikhet att när överenskommelsen är färdig så 

behöver vi ta ett eget stödpaket via lagstiftning här i lagtinget. 

Sedan ännu några ord om sjöfarten. Landskapsregeringen har som utlovat 

beställt och låtit utföra en utvidgad klusterutredning för att visa på den bety-

delse som den åländska sjöfarten har, inte bara för Åland men också för om-

givningen, närmast för Finland men också i viss mån för Sverige.  

I samband med den utredningen har vi analyserat några scenarier som ge-

nom politiska beslut möjligen kunde påverka den åländska sjöfartens utveckl-

ing. Det står helt klart att ifall någon skulle få för sig att driva på en föränd-

ring av skatteundantaget och de möjligheter som undantaget ger för taxfree-

försäljning av varor ombord på fartygen så skulle det skada möjligheterna att 

bedriva den sjöfart som vi har idag på ett dramatiskt sätt. I förlängningen 

skulle det skada hela Ålands utveckling förstås. Vi behöver kanske inte gå in 

på de andra scenarioutredningarna. 

Sammantaget är landskapsregeringens målsättning, med denna klusterut-

redning som grund, att kunna utföra ett brett politiskt arbete för att om möj-

ligt formulera gemensamma målsättningarna hur den åländska sjöfarten ska 

stöttas och drivas framåt mot en gynnsam utveckling. Landskapsregeringen 

vill att denna målsättning ska kunna formuleras tillsammans med redarna, 

tillsammans med politiker som är engagerade i frågan och tillsammans med 

arbetstagarparterna, fackföreningarna. I den här riktningen har vi också låtit 

utföra denna klusterutredning, alla parter har fått vara med. 

För att fortsättningsvis genomföra detta arbete vill vi lägga medel för en 

personell resurs vid landskapsregeringens förvaltning, via en samordnad nä-

ringslivsutvecklare som också har sjöfarten på sitt bord och den personen ska 

kunna hjälpa till att driva dessa frågor vidare. 
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Herr talman, jag tror att jag avslutar här. Jag återkommer mera i detalj 

längre fram i debatten. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det var intressant bakgrundsmaterial som finansministern 

hade även om jag personligen tycker att nedgången i de åländska BNP-

siffrorna inte är så speciellt relevant p.g.a. två stora utflaggningar. Det är 

ändå intressant att se vad man kan visa med siffror och hur olika vi ser 

på saker och ting.  

Finansministern pratar om att man har gjort budgetnedskärningar på 

ett balanserat sätt. Han säger att det är viktigt att man tar ansvar på ett 

långsiktigt sätt och att inte framtida åländska politiker ska få reda upp 

problemen. Men enligt mitt synsätt är det just detta som den här land-

skapsregeringen har gjort. Vi har de facto enligt prognosen ett under-

skott på nästan 90 miljoner euro för nästa landskapsregering att ta vara 

på. Det är ju en tredjedel av budgeten! Jag noterar att finansministern 

pratade om gigantiska underskott när han tittade på de finska siffrorna, 

men det här är också gigantiska underskott. Jag har inte alls samma bild 

av den åländska ekonomin som finansministern försöker måla upp här.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det kalkylerade underskottet är drygt 88 miljoner fram till 

2012. Lägger vi då till de gula fälten i diagrammet, som jag visade här ti-

digare, och som med större noggrannhet är beräknade till 141 miljoner 

euro så skulle vi ligga på ungefär 220 miljoner euro i underskott 2012. I 

stället kalkylerar vi med 88 miljoner euro. Skulle vi ha genomfört ytter-

ligare nedskärningar för att ha varje år i balans så skulle det med all 

sannolikhet ha betytt helt andra siffror vad gäller arbetslöshet. Det 

skulle ha krävts massuppsägningar. Man vet att 100 personer betyder 

ungefär 5 miljoner euro i kostnader. För varje 5 miljoner skulle man ha 

fått avskeda 100 personer. Här är den balanserade ekonomiska utveckl-

ingen som vi pratar om. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller de gula fälten, som finansministern hänvisade till, så upp-

fattade jag att de var ditsatta mera som en argumentation mot den soci-

aldemokratiska gruppen. Vi har åtminstone ifrån Ålands framtids sida 

hela tiden förespråkat mera inbesparingar. Jag tycker att det är bra att 

finansministern exemplifierade vilka av de aviserade inbesparingarna 

och strukturella förändringarna som man har genomfört. Det kom en 

lista här.  

När det gäller beställare och utförare som man pratar om på trafikav-

delningen så leder de så kallade inbesparingarna, enligt budgetförslaget, 

till två nya tjänster för att man ska klara av att beställa och utföra av 

varandra. Inte tillför detta några inbesparingar. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det är ofta så när man genomför förändringar att man via 

en puckel måste ta på sig tilläggskostnader. Om vi vill bolagisera, och 

den här landskapsregeringen vill bolagisera sjötrafiken, så är det tvunget 

att strukturera upp vår förvaltning i den organisation som vi nu föreslår. 
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Annars låter sig det här inte sig göras. Vi måste fördela tjänster och 

uppgifter i beställare och utförare för att kunna ta nästa steg. Den här 

tilläggsresursen behövs för att åtgärda det här under övergångsperioden 

fram till bolagiseringen. Tror man inte på bolagiseringen, tror man att 

den verksamhet som vi bedriver i dag är lyckosam, bra, energisparande 

och kostnadsinbesparande så då ska man naturligtvis vara mot den här 

utvecklingen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är precis så som finansministern säger. Fast det är inte 

så som finansminister säger. Så kan man sammanfatta det här anföran-

det. Det verkar vara en strategi från landskapsregeringens sida att prata 

om någon annan verklighet än den som råder i budgeten, i boksluten 

och i de innevarande tilläggsbudgeter som vi har sett och i tilläggsbud-

geter två år tillbaka. Det verkar vara en strategi att försköna verkligheten 

avsevärt. Man säger att man ska värna kärnverksamheten. Innevarande 

år har man lyckats spara inom ÅHS, men man har inte lyckats spara 

inom skärgårdstrafiken. Vad är kärnverksamhet om inte ÅHS?  

Det finns mycket problem också med det här budgetförslaget. Varför 

låter man det svälla ytterligare? Varför sätter man inte ett utgiftstak och 

håller ner utgiftsökningen? Det är en ökning på över 5 procent i den här 

budgeten. 

Som sagt, det är som finansministern säger, men det är inte så som 

finansministern säger. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det är en sanning som oppositionen i sin tur vill pådyvla 

oss. Det krävs nästan att man för varje år borde ha nått en budgetbalans, 

såsom det framförs av vissa i varje fall. De siffror som jag visar pekar 

helt klart och tydligt på att omfattande inbesparingar har gjorts. Några 

av de exempel som ltl Sundman nämnde syns klart i budgetsamman-

hang t.ex. i sjötrafiken. Ser man på de åtgärder som har gjorts i turlis-

torna så har det påverkat trafikmängden. Vi tar steg vidare mot att klara 

av kostnadsminskningar som är vid sidan av förändringarna i turlistan. 

Vi går vidare med tanken på kortrutt, vi vill genomföra den för att nå en 

långsiktig lösning. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! När man säger att man vill värna om kärnverksamheten, då 

borde man ju värna antal turer i skärgårdstrafiken, så mycket trafik som 

möjligt för så lite pengar som möjligt. Man värnar inte det, man väljer 

istället att skära ner kärnverksamheten och låta den kosta hur mycket 

som helst i princip. Där har man också lite kvar att göra om man säger 

sig värna kärnverksamheten. 

När det gäller att skuldsätta sig, så fort utjämningsfonden är slut, vil-

ket den nu är i den här budgeten och året efter, så skuldsätter man sig. 

Man tar ju av pengar som man inte har. Då måste vi låna antingen av oss 
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själva eller av någon extern långivare. Det nya lagtinget ställs inför att 

det fortfarande är ett underskott på 15 miljoner euro i budgeten. Jag sä-

ger inte heller att man skulle kunna ha bekämpat hela underskottet och 

haft en budget i balans varje år, men mera än så här borde man kunna 

ha gjort. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag gjorde en jämförelse om hur en utveckling kunde ha 

varit när man hade gått på 2008 års utgifter och indexjusterat dem 

uppåt. Det skulle ha varit verkligheten om vi inte skulle ha gjort någon-

ting alls. Våra åtgärder under åren 2009 fram till 2012 har minskat på 

budgetunderskottet med 141,6 miljoner. Det är stora saker. Det har stått 

om detta många gånger i tidningarna, till och med på första sidan och 

det har debatterats om i radion. Nu börjar det nog bli dags för ltl Sund-

man, om man vill göra ytterligare saker, att tala om vilken tur i skär-

gårdstrafiken som ska dras in och vilken landskapsanställd som ska sä-

gas upp. Att prata i allmänna ordalag år efter år gagnar ingen och det ger 

oss inte någon vägledning heller. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ett återkommande drag hos finansminister Perämaa är att 

hela tiden titta bakåt och titta hur andra skulle ha gjort och inte skulle 

ha gjort. Oberoende av vilken regering som hade suttit så hade man an-

passat kostymen efter den ekonomi som har varit. Inte kan väl minister 

Perämaa stå här och säga att en regering bestående av FS, centern och 

socialdemokraterna skulle ha låtit underskottet växa till de nivåer som 

han här står och talar om. Det är ju helt horribelt! Däremot fanns det 

pengar i utjämningsfonden, vilket vi får vara glada för. Nu är de pengar-

na slut efter nästa år. Problemet är att landskapsregeringen inte har 

strukturomvandlat till den grad som skulle behövas. Man har tagit fram 

underlag för strukturomvandling, så som lantrådet har sagt. Faktum är 

att det blir nästa regering och nästa lagting som får agera och besluta. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag är rätt säker på att jag inte sade att någon annan rege-

ring skulle ha låtit kostnaderna står kvar vid 2008 års nivå, för att de 

sedan skulle ha blivit indexjusterade. De facto lades kostnaderna på den 

nivån utav någon regering. Det är ett faktum i varje fall. Jag är helt säker 

på att alla skulle ha gått in för att spara pengar, mera eller mindre. Jag 

är inte säker på att alla skulle ha lyckats spara 141 miljoner under de här 

åren, speciellt inte med tanke på att ltl Gunell själv för ett år sedan pra-

tade om att man möjligen skulle kunna låna pengar för att finansiera 

verksamheter istället.  

Vad gäller strukturomvandlingar är socialdemokraterna nu emot att 

arbetet går vidare med kortrutten. De är antagligen också emot att vi 

satsar pengar på det. Frågan är vem som är emot strukturomvandling-

ar? 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Det skulle vara enklare att fortsätta den här debatten om vi kunde hålla 

oss till faktum. Vi har aldrig föreslagit att man skulle uppta lån för att fi-

nansiera drift och verksamhet, däremot till enskilda investeringar. Hur 

tänker då finansminister Perämaa investeringar i kortrutten? Rakt över 

budget, är det detta som vi ska tro att han har i fantasin inför 2013 och 

2014? Nej, nej verkligheten kommer nog emot minister Perämaa också. 

Då blir det nog tyvärr lån om man ska klara den här nivån på investe-

ringar som kortrutt förutsätter. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Ltl Gunell vill hemskt gärna prata om egna utsagor för ett 

år sedan och det kan vi gärna göra. Man sade då att man ville låna för 

investeringar, vilket landskapsregeringen inte anser att man behöver 

göra, åtminstone inte så länge som den här landskapsregeringens för 

politiken. Tanken att låna för investeringar var att man skulle frigöra 

andra medel för konsumtionsutgifter. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, men det var för att låna till investeringar, det är ju ganska vanligt. 

Det gör ju också de flesta privatpersoner och kommunerna. Vi har ett 

parti som står minister Perämaa nära som vill låna väldigt mycket för 

investeringar i staden. 

Den här kortruttsinvesteringen, vad kommer den att kosta? Om mi-

nister Perämaa är finansminister i nästa regering, hur har han tänkt sig 

att finansiera alla investeringar när pengarna som fanns i utjämnings-

fonden är slut? Kan det vara så att det här är helt enkelt den liberala po-

litiken ifrån första början? Man gör av med utjämningsfondens pengar, 

vilket man har gjort. Sedan får nästa regering ta ansvar. Eller hur ska in-

vesteringen för kortrutten ske, förklara det! Det är att ta ansvar. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! För att få ner konsumtionskostnader i skärgårdstrafiken 

måste vi förkorta rutterna genom investeringar. Där är det inte en inve-

stering som ger faktiska effekter på konsumtionsutgifterna. Den ska gö-

ras. Det finns också planer på att man kunde göra investeringar i samar-

bete med privata aktörer, så att man inte får en direkt investeringskost-

nad via det budgetsystem som vi har nu, utan får det genom en lägre 

driftutgift på sikt, allt för att få ner konsumtionskostnaderna. 

Att prata om Mariehamn stads sätt att finansiera sin verksamhet i 

samband med mitt anförande om landskapets budget ter sig lite udda. 

Faktum kvarstår att socialdemokraterna via en finansmotion inte vill 

genomföra utvecklingen av skärgårdstrafiken genom kortrutt.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det där stämmer nog inte riktigt. Däremot tycker vi inte att vi ska ta 

upp en miljon och blåsa upp budgeten så länge vi inte ens har ett papper 

och inte ett enda beslut för kortrutt, hur det ska genomföras och vad det 

ska kosta. Att stå här och prata det ena och det andra men inte kunna 



  

128 

fatta ett enda beslut, det är nog en konstig regeringspolitik och sedan 

skylla på socialdemokraterna. Hur mycket ska det kosta? Börja med att 

tala om det! Hur mycket ska investeringarna i kortrutten kosta? Då pra-

tar vi business. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det är glädjande att det finns passion i debatten. Faktum 

kvarstår att landskapsregeringen har satt en miljon euro för att komma i 

gång med kortruttstanken. Vi har nämnt några projekt som vi avser att 

ska genomföras, linfärjeprojektet Åva-Jurmo och ett färjfäste på östra 

Föglö för trafiken vidare till Kökar. Det här kommer att minska på 

driftskostnaderna väsentligt och det kan till om med förbättra trafiken. 

Socialdemokraterna slår här näven i bordet samtidigt som de föreslår att 

pengarna ska dras in. Man ska inte besluta om någonting alls, status 

quo.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det var intressant att höra att finansministern också kan 

sätta en summa på de inbesparingsmål som samhällsreformen och 

kortruttssystemet innebär. Om jag inte hörde fel så pratar han om 5-10 

miljoner ytterligare, vilket jag tycker att är jättebra. Det skulle ha varit 

ännu bättre om det hade stått skrivet i budgeten. Det skulle ha varit en 

fin sak att jobba för. För det saknar jag i själva budgetskrivningarna, 

men jag har nu fått målsättningarna för formerna i de budgetpresentat-

ioner som både lantrådet och finansministern har presenterat. 

Jag efterlyste också från lantrådet en tidsplan för reformen. Jag tror 

att det är viktigt att sätta upp en tidsplan. Annars tenderar de flesta re-

formerna att tappa styrfart. Jag tror att det skulle vara väldigt viktig att 

sätta upp en tidsplan. Det skulle också vara intressant att höra finans-

ministerns syn på vad man har för tidsplan på samhällsreformen. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Av respekt för de diskussioner som har förts mellan land-

skapsregeringen och kommunförbundet där frisinnad samverkan har en 

stark representation, så har vi valt att genomföra den av kommunför-

bundet bestämda galluputredningen tillsammans med det arbete som 

landskapsregeringen bekostar och låter utföra just nu. För att sedan 

komma mera i detalj in på exakt hur det här ska utformas. Ett led i de 

goda diskussioner som vi har med kommunförbundet, det förhandlings-

system som vi har, är att vi ska enas om sådana här saker och föra i dis-

kussionen vidare tillsammans. Av respekt för detta så ville vi inte skriva 

det exakt i budgeten. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag tycker att det är bra att man har denna kommunikat-

ion och samarbete med kommunförbundet. Jag tror inte att kommun-

förbundet skulle ta illa vid sig att man sätter upp de mål man har. Jag 

tror inte att det är att gå emot den överenskommelsen som man har med 

kommunförbundet. 
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Ett annat område där man också ser att målen borde vara väldigt tyd-

liga kvantifierade i pengar och tydliga tidsplaner är organisationsut-

veckling/strukturella åtgärder. Det är svårt i budgeten idag att få ett 

grepp om vad det kommer att leda till i inbesparingar, i pengar och när 

de är färdigt genomförda. Om vi ser tillbaka till 2008 års budget så finns 

många av de bitar nämnda redan där. För att hålla styrfart i allt reform-

arbete är det viktigt att sätta upp olika typer av deadlines. Jag efterlyser 

att man skulle bli lite noggrannare med deadlines i landskapsregering-

ens arbete. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det har inte framstått för mig som ett problem i samarbete 

med den här landskapsregeringen och med de här partierna, att tidta-

bellen i sig skulle utgöra ett problem i processerna. Är det så att man 

enas om de steg, linjer och riktningar som ska tas så kommer arbetet att 

drivas vidare. Att göra de här stora reformerna till tidtabellsdiskussion-

en är att förenkla diskussionen alltför mycket. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag tyckte att det till stora delar var en bra presentation. 

Det fanns några saker som jag kommer att återkomma till bl.a. till sam-

hällsreformen. 

När vi pratar om offentlig ekonomi är det landskapets och kommu-

nernas i huvudsak. Kommunerna fortsätter att låna och skuldsätta sig, 

vissa kommuner överskuldsätter sig. Landskapet visar fortfarande inte 

på en ekonomi i balans.  

Det som oroar mig lite är inkomstutvecklingen. Jag håller med om ut-

vecklingskurvan. När man däremot tittar på stora institutioner, PAF och 

Posten, så räknar man fortfarande med att PAF-intäkterna ska vara på 

samma goda nivå som nu, trots att resultatet är 7 miljoner mindre än 

den intäktsnivå som finansministern redogör för. Hur ser finansmi-

nistern på utvecklingen i bolagen och den höga intäktsnivå som man 

fortfarande räknar med och som inte är hållbar med den utveckling som 

sker nu? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Utvecklingen i de samhällsägda bolagen, speciellt i PAF är 

bekymmersam. Utvecklingen är inte enbart någonting som vi kan råda 

över själva. Landskapsregeringen har givetvis gjort det till en prioriterad 

fråga att försöka klargöra rättsläget i förhållandet till riket och myndig-

heterna där för att kunna hålla kvar ett verksamhetsfält för PAF fram till 

att vi har hittat andra marknader som kan generera inkomster. Jag tror 

att vi har en hel del att göra för att balansera intäkterna till den nivå som 

de ligger just nu, och ännu mer att göra för att utveckla det ytterligare. 

Något år framöver ska vi kunna generera de inkomster i landskapets 

budget, utgående från vad vi vet nu. Sedan ska vi förhoppningsvis ha 

nått andra marknader som ger en gynnsammare utveckling framöver. 
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Ltl Jörgen Strand, replik 

Jag håller med om att det är en jätte utmaning. Säkert gör landskapsre-

geringen allt man kan när det gäller det juridiska. Jag reagerade på att 

man har intäktsnivåer som bygger på att man 2013 och 2014 ska få en 

budget i balans. Får man inte den intäktsnivån, vilket man är långt ifrån 

idag i resultaträkningen, så får man inte en landskapsbudget i balans. 

Det tycker jag att finansutskottet bör titta på. 

Det handlar också om 400-500 arbetsplatser på Posten och på PAF. 

Låt oss säga att det gå ner med en tredjedel, det innebär minskade intäk-

ter för kommuner och underleverantörer. Det är en jätte hotbild som jag 

tycker att finansministern inte tog upp här i sammanhanget. Det berör 

inte bara landskapets ekonomi, utan det berör den offentliga ekonomin 

och den privata ekonomin på Åland. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag kan inte säga någonting emot det. Hotbilden är klar 

för landskapsregeringen och den var säkert klar för den förra landskaps-

regeringen då de juridiska processerna satte igång. Hotbilderna är klara, 

lösningarna är svåra att uppnå, det finns naturligtvis med som den to-

tala intäkten. Det är ett hårt och komplicerat arbete att balansera eko-

nomin. Målet är fortfarande att ekonomin ska vara balans 2013, vilket 

har sagts många gånger. Ingenting går av sig självt. Det krävs ytterligare 

åtgärder, såsom här har beskrivits tidigare. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag önskar förtydligande på två områden i finansministerns ut-

talande här. Att ge stöd för hissar är ett välkommet inslag i den här bud-

geten. Äldre kan bo hemma längre. Efter operationer kan även rehabili-

tering ske i hemmet. Jag har fått förfrågan om vilka kriterierna för det 

här stödet är. Det skulle vara intressant att höra kriterierna. 

När det gäller barnbidragets nivå så talar man i budgeten på sidan 86 

att landskapsregeringen överväger att införa indexjusteringar. Detta har 

man inte gjort, under de senaste tio åren har barnbidraget höjts med 

knappa 5 euro. Penningvärdesförsämringen har gjort att bidraget de 

facto har sänkts i likhet med hemvårdsstödet som vi också har diskute-

rat här i höst. Vad gäller egentligen ifrån landskapsregeringens sida? 

Var kommer barnbidraget att sluta? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Minister Mats Perämaa, replik 

Jag tar barnbidragsfrågan i första repliken. Nationen Finland och fi-

nansministeriet har i ett budgetförslag sagt att man vill gå in för det här. 

Lagpropositionen har ännu inte lagts för riksdagen att behandla, mig ve-

terligen. I samband med den åtgärden avser vi att kunna samordna ut-

betalningssystemet med indexjusteringen via FPA. Så att själva hante-

ringen blir korrekt skött. Vi vill se propositionen och sedan koppla in vår 

lagstiftning här via lagtinget så att det motsvarande ska kunna ges här. 
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Det ska följa ett visst index, jag minns inte namnet på det indexet nu. 

Utbetalningarna ska skötas av FPA, därför skriver vi så där eftersom vi 

inte har själva utgångspunkten, men viljan att genomföra detta finns ab-

solut. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Åland har ju egen behörighet på det här området. Vill man så 

kan man höja barnbidraget vilken dag man som helst. Det har man 

också gjort 2001, på mitt initiativ den gången. Jag hoppas att jag skulle 

få vara med om det en gång till, att man höjer barnbidragen. De facto 

har barnbidraget sänkts. Det skulle vara värt för barnfamiljer att man 

förbättrar deras situation. 

Sedan kan jag säga någonting om hissarna en gång till så att finans-

ministern har möjlighet att också bemöta det. Jag efterlyste kriterier vad 

beträffar möjligheterna att få stöd för hissar. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag känner starkt stödet för den här regeringens politik, 

åtminstone stödet som ges av vicetalmannen när det gäller indexjuste-

ringen om barnbidragen. Det är bra, jag tror att vi ska kunna enas i den 

frågan åtminstone. Jag kan tyvärr inte ge exakta definitioner och krite-

rier när man ska få ett stöd för att bygga hissar i flervåningshus. Det här 

är en politisk viljeyttring som landskapsregeringen har gett i budgeten 

och den kommer att resultera i framtagna stödsystem. De exakta detal-

jerna i de stöden kan inte jag redovisa för här.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Jag kommer också in på hissarna. Det var en av de fi-

nansmotioner som socialdemokraterna lämnade in i fjolårets budget. 

Det handlade om att få stöd för hissinstallationer i flervåningshus. Det 

behövs eftersom målet är att 95 procent av alla äldre som fyllt 75 år ska 

kunna bo kvar hemma. Det är glädjande att det här finns med i listan på 

de stora investeringarna som regeringen satsar på nästa år. Hur stort är 

det här stödet? Det blir oklart för mig när jag läser budgeten. Är det un-

gefär 50 000 euro? Hur många hissinstallationer räknar landskapsrege-

ringen med att ska ske nästa år? Var ungefär ligger stödprocenten?  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag tror att det finns en stor enighet i det här lagtinget och 

bland alla partier om allas vår vilja och skyldighet att se till att de äldre 

har drägliga levnadsförhållanden under senare delen av sina liv. Jag tror 

att alla vill att man ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Som 

jag sade här tidigare så har jag inte de exakta kriterierna för när man ska 

kunna få stöd, jag har inte heller procenten. Däremot är jag fullt med-

veten om att detta anslag är inledningen av ett lyckosamt projekt, där 

man bygger hissar i fler och fler flervåningshus. Anslagen kommer 

knappt till en början att räcka, absolut inte för alltihop. När stödkriteri-

erna och procenten är fastslagna så kommer vi att äska efter de anslag 

som krävs för att utvecklingen ska bli god.  
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Ltl Carina Aaltonen, replik 

Som jag kan tyda det så finns det maximalt 50 000 för det här projektet. 

Att installera en hiss i ett flerfamiljshus kostar ungefär 400 000. De här 

pengarna som finns upptagna i budgeten kommer knappt att räcka till 

en fjärdedels hiss. Jag tycker att det här lite är en symbol för landskaps-

regeringens kulisspolitik. Man pratar så fina ord men det finns inte 

någonting underbyggt. Det finns inga pengar med för det här projektet. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Vi får se om den här viljan, som den här landskapsrege-

ringen har, motsvarar det behov och den utveckling som vi vill ha i sam-

hället där vi vill att äldre ska kunna bo kvar hemma längre. Det återstår 

för oss att bevisa det här. Faktum kvarstår fortfarande, den här land-

skapsregeringen säger sig vilja gå in för stödsystemet, säger sig vilja fi-

nansiera hissbyggnationer delvis och det har inte någon annan land-

skapsregering gjort. Den hedern att vi startar upp det här kan inte någon 

annan ta ifrån oss. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Vad gäller utvecklingen av vindkraft vill jag höra vad som 

var orsaken till att landskapsregeringen misslyckades i samband med 

rikslagframställningen? Att få Finlands regering att acceptera att det 

dels är möjligt för Finland att stöda åländsk vindkraft trots att det pri-

märt är en behörighet i åländsk självstyrelse, och dels att få dem att se 

att åländsk vindkraftsproduktion, precis som åländsk sjöfart, är till stor 

nytta för hela landet. Regeringen gick ju inte med på ett sådant här re-

sonemang och en sådan här politik som landskapsregeringen talade för. 

Jag skulle vilja veta vad som var orsaken till detta? Det är ju först i 

grundlagsutskottet i riksdagen som man har fått ett klargörande på den 

här punkten, att det är fullt möjligt för regeringen att gå in för en sådan 

politik.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Frågan ställs till fel person. De representanter från land-

skapsregeringen som har försökt övertyga regeringen har varit klara i 

sin argumentation. Jag tror att frågan nog lever kvar i riksdagen också, 

frågan har snarast varit att man inte vill dubblera stöden både via 

klumpsumman, att Finland samlar in skattemedel för att finansiera 

stödpaketet och samtidigt införliva oss i ett stödsystem rakt av. Orsak till 

varför ministrar i Finlands regering har uttalat sig som man har gjort får 

de själva svara på. Det har inte varit särdeles lätt att övertyga tjänste-

mannakåren om att göra ändringar i de grundläggande systemen i 

finansieringen av åländsk verksamhet. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Den här regeringen brukar vilja framhålla att man har ett 

väldigt gott förhållande till Finlands regering och att man via förhand-

lingarna når resultat. Det här var också ett exempel på att så gick det 

inte. Det måste in betydligt tyngre juridiska bedömningar i form av sak-
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kunniga i grundlagsutskottet för att det skulle fungera. Inte ens Ålands 

delegationens biträde till landskapsregeringen hjälpte mot de krafter 

som i riket arbetar mot det här, alltså både tjänstemän och politiker i re-

geringen. Därför är man lite fundersam på hur det kommer att gå, efter 

det här klargörande i riksdagen där behandlingen i och för sig inte är 

färdig ännu, om landskapsregeringen har en tillräcklig kraft och styrka 

att kunna förhandla sig fram till ett gott slutresultat nu när de juridiska 

klargörandena har givits.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag tror att samtliga sakkunniga var involverade i argumen-

tationen, med samma argument, gentemot regeringen och arbets- och 

näringsministeriet som har hand om den här frågan. Nu har grundlags-

utskottets sagt att det är möjligt att stöda åländsk vindkraft. De har inte 

sagt att man skyldig att stöda den. Det fordras fortfarande politiska 

överenskommelser. Mötet där flera representanter ifrån den politiska 

landskapsregeringen deltog med minister Pekkarinen, någon vecka före 

grundlagsutskottet gav sitt utlåtande, jag tror att det var det mötet som 

gav öppningen för att hitta en politisk lösning där Åland stöder vind-

kraftsproduktion och kanske annan energiproduktion till ett visst mål 

för att staten sedan ska kunna kugga i och stöda det överstigande. Det är 

nog ett samlat, gediget, politiskt och sakkunnigt arbete som har gjorts 

för att komma så här långt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Fru talman! Finansministern talade just om överenskommelsen med 

finska regeringen som man jobbar med när det gäller förnyelsebar 

energi. Det är bra att man kommit så långt att det kan bli ett samför-

stånd hur det ska lösas. Jag hoppas att det går framåt. Jag undrar hur 

det går inom vår förvaltning? Har vi ett motsvarande paket klart, när 

Finland har sitt paket klart, att skicka ner till Bryssel för notifiering och 

få det godkänt? Det är viktigt att vi inte blir på efterkälken, utan att vi 

har ett likadant paket klart när det här paketet är färdigt behandlat i 

finska riksdagen. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Som en del av arbetet både på rikshåll och här för att nå 

till en enad och bra lösning för hela landet, för att uppnå de målsätt-

ningar som man har förbundit sig till mot EU, så ingår en plan som nat-

ionen i samråd med Åland ska ta fram som redogör för vilka system man 

ska uppnå med de här målsättningarna. Den här planen ingår i de sam-

rådsförfarande som vi snart ska fortsätta med där allt detta ska framgå. I 

noteringsprocessen ska Åland också ingå som en del. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Fru talman! Jag vill poängtera att det är viktigt att vi nu får igång ett 

motsvarande system som man nu har utvecklat i Finland, att ta vara på 

förnyelsebar energi i skogarna som ligger och ruttnar ner. I budgeten 

står det på många ställen att vi ska ha en hållbar utveckling. Det är vik-
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tigt att vi nog också pratar om det och inte bara pratar vindkraft hela ti-

den. På den sidan är det verkligt bra för miljön om vi kan ta tillvara en 

massa energived som ruttnar bort och rinner ut i Lumparn. Det skapar 

väldigt mycket arbetsplatser att ta vara på den här energin, både från 

entreprenörer och från skogsbolagens administration. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Därmed är den inledande debatten avklarad, regeringens 

del av den allmänna diskussionen är avklarad. Därmed övergår vi till gruppanföran-

dena, vilka ges i storleksordningen med liberalerna först ut. 

Ltl Olof Erland 

Fru talman! Hösten 2008 drabbades vi av en global finanskris, samtidigt som 

världsekonomin gick in i en lågkonjunktur. Landskapsregeringen hade då 

förberett en budget som utgick ifrån en resurs- och behovsplan som måste 

revideras drastiskt. Inkomsterna sjönk och det fanns anledning att se över 

den politiska strategin och vad man skulle lägga fokus på. Landskapsrege-

ringer valde arbetslinjen att försöka hålla upp sysselsättningen och man valde 

att prioritera hälso- och sjukvård och utbildning, de grundläggande välfärds-

tjänsterna. När det gäller arbetslinjen, relativt sett, har den varit lyckad i ett 

nordiskt perspektiv. Arbetslösheten har varit kännbar, särskilt i bland ung-

domarna under en period var det problem. Men man kan ändå säga att land-

skapets ekonomi har övervintrat. Det är en stram politik samtidigt som bygg-

branschen har kunnat hålla en ganska hög aktivitet. 

Herr talman! Det finns också sådant som har påverkat våra problem. Tidi-

gare hade vi en grupp på 13 procent som levde under den relativa fattigdo-

men. Från mars nästa år kommer en garantipension att genomföras, på 685 

euro. Det går via statsbudgeten. Där har Åland varit med och påverkat via 

SATA-kommittén. 

Vi har ett lagförslag i landskapsregeringen som sannolikt inte behöver an-

vändas. Garantipensionen gäller också nyinflyttade personer, men den räknas 

som inkomst när det gäller bostadsbidraget. Det finns kanske inte möjlighet-

er att höja den, som någon har föreslagit. 

Herr talman! Liberalernas lagtingsgrupp har gett mig uppdrag att hålla det 

här anförandet. Jag tänkte ta upp tre saker som utgår från landskapsrege-

ringens budget. Man har två partier som samarbetar. Vi har ett parti, en 

grupp, som särskilt vill ägna energi åt reformer. 

Klumpsumman har stigit och närmar sig våra utgifter. Utgifterna har fak-

tiskt under två perioder sjunkit under de senaste tio åren, i början på 2000-

talet och nu de senaste åren. Trots löneökningar och pensionsutgifter osv så 

finns det en åtstramning i ekonomin.  

Nästa steg är reformerna. Ser vi på utvecklingen så kan man säga att vi kan 

räkna med en långsiktig klumpsumma på kanske 200 miljoner euro. Vi måste 

kunna ha ett överskottsmål liksom vi tidigare har kunnat har överskott på 10-

20 miljoner under högkonjunktur. För att komma dit måste vi göra reformer 

som sparar på utgifterna.  

Med den bakgrunden kommer jag att ta upp, för det första, den så kallade 

samhällsreformen. För det andra, kortrutts- och snabbruttssystemet som vi 

numera kallar det, och sedan näringspolitiken. Ltl Johan Ehn efterlyste en 



  

  135 

tidtabell och summor på det hela. Som företrädare för lagtingsgruppen så kan 

jag leverera det. Men vad landskapsregeringen gör är en annan sak.  

Vår diskussion går ut på att vi under nästa år ska ta fram ett underlag så att 

partierna inför lagtingsvalet kan komma överens eller inte komma överens. 

Valet ska ge startpunkten för samhällsreformen. När det gäller den så ska jag 

visa varför 20 miljoners besparingar är möjliga. Det är naturligtvis inte ex-

akta siffror men det finns argument för att diskutera storleksordningen. 

När det gäller kortruttstrafiken, som vi kallar snabbruttstanken, är det en 

sak som man måste ta stegvis. Man måste föra in hela kollektivtrafiken i det 

här sammanhanget för att koppla ihop logistiken och transportsystemet. Idag 

kostar skärgårdstrafiken i runda tal 15 miljoner, den har stramats åt betydligt 

de senaste två åren. Vi tror att man kan göra en besparing på driften i skär-

gårdstrafiken med 20 procent, 3 miljoner. Sedan behövs det investeringar i 

vägar, men färjflottans kapitalbindning borde samtidigt kunna minska. 

Näringspolitik är den tredje punkten som jag tänkte ta upp. När det gäller 

samhällsreformen först, våra utgångspunkter är att det inte gäller att disku-

tera kommunsammanslagning eller om det ska vara fem kommuner eller tre. 

Det gäller att, för det första, utgå ifrån rollfördelningen mellan kommunerna 

eller regionen Åland och landskapet. Landskapet ska vara lagstiftare, lagbe-

redare inför lagtinget. Man ska utveckla och man ska ha tillsynsrollen. Den 

rollen borde landskapet renodla. Den andra delen, när det gäller kommuner-

na, är att man behöver ha en organisation som håller ihop kommunerna, 

kalla det ett kommunfullmäktige eller ett regionalt fullmäktige.  

Sedan har vi verksamheten, den ska bedrivas där den lämpligen kan bedri-

vas kostnadseffektivt. Vår utgångspunkt är att de strukturer som fungerar 

idag, grundskolan, gymnasiet, hälso- och sjukvården, de ska man utnyttja och 

bygga vidare på. Vi behöver en lag som kan kallas som basservicelag eller en 

regional lag som säger vilka regioner som har rätt att ha en grundskola, om 

det är kommuner eller större områden det är en annan sak som man får åter-

komma till. 

När det gäller besparingarna, ett sätt att göra en beräkning på det här är att 

utgå ifrån utgifterna per capita i kommunerna. Man har de minsta utgifterna 

per capita och man har de största utgifterna per capita. Utifrån detta kan man 

se om de som har högre utgifter närmar sig minimum eller åtminstone me-

deltalet, så skulle man kunna spara på det här sättet. I förvaltningen kunde 

man spara från 12 till 9 miljoner, ungefär 25 procent. I utbildnings- och kul-

turverksamheten kunde man spara ungefär 5 miljoner, från 45 till 40 miljo-

ner. Den besparingen är inte så stor därför att all utbildning kräver ett hus 

och kräver lärare, driftskostnader. Däremot när det gäller den sociala sektorn 

är kostnaderna idag 60 miljoner euro. Genom en samordning kunde man på 

detta spara 10 miljoner euro.  

Sedan har vi en sektor, övrig verksamhet, som är väldigt stor. Den omfattar 

ungefär 50 miljoner, skulle man spara 20 procent på detta så innebär det 10 

miljoner också där. Den sektorn är lite mera komplicerad. Den innehåller 

Mariehamn stads alla verksamheter, parker, energi, elförbrukning, värme och 

hamnverksamhet. Jag har räknat bort övrig verksamhet och teknisk verk-

samhet, besparingarna där kan vara stora. Men räknar man bort det så kan vi 

göra en besparing på 20 miljoner euro per år, genom samordning, i drifter. 

Tar vi till exempel tekniska verken i stan med ett jättehus, imponerande stort, 

så tror jag man kunde samordna över hela landskapet.  
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Verksamheter är kvar på den lokala nivån t.ex. när det gäller social sekre-

terare men samordnas på en regional nivå för att göra besparingar och göra 

det mera effektivt. Man kan dessutom ge tjänster med större kompetens. Det 

är vår väg. 

Om man ska avskaffa kommunerna eller kalla regionen för en kommun, 

det kan man diskutera.  

När man hör på debatten från frisinnad samverkan och andra så tycker jag 

man kan se en väg framåt. Utgår vi ifrån de här principiella utgångspunkter-

na och är medvetna om att vi frigör pengar i samhället för välfärdstjänster för 

annat, för infrastruktur, så då tror jag det är värt att faktiskt anstränga sig på 

den här punkten. 

Fru talman! Den andra stora reformen är trafiken, egentligen hela trafiksy-

stemet på Åland. När det gäller skärgårdstrafiken kan man tänka på logiken 

när det gäller kortrutt. Vi har en färja som kostade 15 miljoner och tar 50-60 

bilar och några hundra passagerare. Det är alltså kapital för 15 miljoner. De 

som åker med färjan har ofta en egen bil. Kan de få köra på land istället för 

att åka med färjan så använder man sitt eget till bilkapital och man betalar för 

driften. Där ligger en besparingslogik som är omfattande. Det som färjka-

pitalet ska ersättas med är vägar och en viss kostnad för det. Men det är be-

tydligt lägre kostnader. Det är den ena punkten. 

När det gäller kortrutt så har vi området Bärö-Björkö, Lappo-Torsholma, 

det är en region. Vi har Föglö, Föglö-Lemland och Föglö-Kökar. Där är tidta-

bellen den att när man kan göra de här investeringarna så gör man dem efter 

hand. Man borde klargöra under nästa år vad målsättningen är. 

Vi har den principen att vi tror att man kunde spara genom att ändra sy-

stemet genom att minska med en stor färja. Och istället ersätta en stor färja 

som kostar 15 miljoner med två kombikatamaraner som kostar 4 miljoner 

styck. Nu kanske det finns nyare modeller, men det här är ett exempel som vi 

kan utgå ifrån i diskussionen. En kombikatamaran för 4 miljoner i aluminium 

går inte på vintern och det måste man beräkna med i systemet. Katamaraner 

tar 100 passagerare, 12 bilar och den kan också ta en lastbil och en buss. Om 

man tänker sig att man för det första ändrar ändhamn för Kökartrafiken till 

östra Föglö så minskar man tiden från 2,5 timmar till 50 minuter, med ett 

vanligt traditionellt deplacement fartyg. Om vi tänker att vi har en rutt 

centralt i skärgårdstrafiken med kombikatamaraner så kan man gå från 

Kökar till Föglö och till Sottunga och Seglinge under en timme. Om man då 

tänker sig att det här är högsäsongstrafik så kan man kombinera det på ett 

lämpligt sätt och öka tillgängligheten och hastigheten. Naturligtvis är det dy-

rare per passagerare och bil, så man måste ha ett annat avgiftssystem. Med 

detta system kan man förbättra skärgårdstrafiken och få ned driftskostnader-

na. Samtidigt måste man tänka sig att det blir mera kollektivtrafik och mera 

av miljöbilar i hela trafiksystemet. Då har vi en tanke att utveckla kollektiv-

trafiken med Mariehamn inkluderat. Mariehamns stad ska inte behöva stå för 

en buss som utnyttjas av många och som egentligen ska ingå i hela systemet 

med matarbussar från Jomala, Lemland, tätorterna och naturligtvis snabb 

buss från norra Åland, Godby, till Mariehamn. Man kan naturligtvis fråga sig 

om Mariehamn tänker fortsätta att underjordsgarage och liknande för att 

stimulera bilåkande samtidigt som vi betalar för kollektivtrafiken? Då är väl 

det logiska svaret nej. Det här är också någonting som vi under nästa år bör 

bena ut i en helhetsutredning när det gäller trafiken.  
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Fru talman! Några ord näringspolitiken. Jag ska ta det ganska kort, jag vill 

lyfta fram ett par saker som är viktiga; turismen och sjöfarten.  

När det gäller sjöfarten så hörde vi just här för en stund sedan hur viktigt 

det var med skatteundantaget. Hela trafiken är uppbyggt kring det och det 

måste säkras. 

Det andra är att rederierna har blivit utsatta av olika skatteändringar och 

ändringar i verksamhetsförutsättningarna. Vi har drabbats av en utflaggning 

till Sverige. Målsättningen måste vara återflaggning. Det som är viktigt när 

man diskuterar sjöfartens framtida förutsättningar är miljöutvecklingen, med 

Viking Lines nuvarande satsning på flytande naturgas och vilka möjligheter 

det kan ge för sjöfarten i övrigt, och att det finns ett stabilt skattesystem. I 

Finland diskuterar man nu en reform som kommer att gynna ekonomisk ut-

veckling och tillväxt och det drar vi också nytta av. Det är viktigt att sjöfarten 

får stabila långsiktiga verksamhetsförutsättningar med den enorma investe-

ring som det är frågan om här, 240 miljoner euro. Det är hela vår budget.  

Herr talman! Den liberala gruppen ser med tillförsikt fram emot utveckl-

ingen i samhällsekonomin. Vi anser att landskapsregeringen har varit stram, 

hållit igen och ändå lyckats hålla det som är grundläggande för den allmänna 

välfärden på Åland. Jag tror att vi här i lagtinget kan ge den här landskapsre-

geringen ett stöd för att fortsätta på den återhållsamma linjen samtidigt som 

man leta nysatsningar inom företagandet. 

Till sist, fru talman, med talmannens benägna vidsyn som det klassiska ci-

tatet heter, så vill jag personligen tacka frisinnad samverkan och liberalerna. 

Som Mariehamnare av födseln och ohejdad identitet tycker jag det var befri-

ande att se att två partier av så olika ideologisk karaktär kan ställa sig bakom 

att fortsätta att ta ansvar för äldreomsorgen med utbyggnad av det påbörjade 

projektet Trobergshemmet. Det hade varit ekonomiskt osunt att avbryta på-

gående projekt. Det är också tecken på solidaritet att man tar ansvar för 

äldreomsorgen också i dåliga tider. Tack.  

Talmannen 

Den rekommenderade taltiden för gruppanförande är 15 minuter, vilket jag vill på-

minna om. Detta anförande var det nästan 19 minuter.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag tycker att det är roligt att den här diskussionen om 

samhällsreformen tar fart på allvar. Det var väldigt intressant att höra ltl 

Erland beskriva den liberala gruppens syn på hur detta ska gå vidare. 

Jag kan konstatera att det i mångt och mycket stämmer överens med de 

tankar som frisinnad samverkan och vår lagtingsgrupp har formulerat i 

den finansmotion som ligger på bordet här idag.  

Vi kommer för vår del att återkomma till det och fördjupa diskussion-

en. Det är bra att man vågar sätta siffror på vad man tror att man kan 

åstadkomma med det här. Det är bra att vi med gemensamma krafter 

kan göra det här till en fråga som brett kan diskuteras bland det 

åländska folket i samband med kommande val.  

Jag vill med denna replik lyfta fram att jag tror att det är en mycket 

framkomlig väg att få en god och bred diskussion kring de här frågorna. 
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Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Jag hoppas att finansutskottet kan göra en samlad skriv-

ning om hur man ska gå vidare med samhällsreformen. Man måste gå 

från ord till handling och nu är vi inne i det skedet.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Även där är jag helt överens med ltl Olof Erland. Det är just 

det som står i vår motion, vi ber att finansutskottet i uppgörandet av sitt 

betänkande ska vara tydlig med vilka målsättningarna är och vilken 

tidsplan man har för att komma vidare med det här. Jag hoppas på att 

finansutskottet nu lyssnar noggrant i den här diskussionen och att det 

här är någonting som kan lyftas vidare in i betänkandet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Det var med tillförsikt som vi hörde liberalernas gruppordfö-

rande Olof Erland. Det var tillfredsställande att den liberala gruppen 

hade tagit till sig av obundnas finansmotioner från förra året. Där förde 

vi fram kombikatamaraner som en alternativ trafiklösning. Det har sla-

git mig under året som har gått att det faktiskt är så att det inte händer 

någonting. Det är positivt att den liberala gruppen har jobbat vidare 

med det här. Det är bara att konstatera att tyvärr tycks det vara centern 

som är den stora bromsklossen när det gäller att tänka framåt och ha 

förmågan att få till stånd en förändring.  

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Det finns ju mycket att diskutera i det här. Bolagiseringen 

är en viktig del i det hela. Man ska också komma ihåg restriktionerna 

med kombikatamaraner. Det är vågor, det är sug, det är ljud och man 

ska kunna utnyttja fartkapaciteten till max för att det ska vara ekono-

miskt. Att köra in till Mariehamn är inte rätt koncept för den typen av 

fartyg, vilket jag tror att ltl Nordberg påpekade här tidigare. Jag note-

rade faktiskt den gången att så är det. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Det tåls att sägas igen, vi är helt eniga, ltl Olof Erland och jag, när det 

gäller att de snabba kombikatamaranerna inte bör trafikera Mariehamn. 

Man ska se på kortare rutter i skärgården. Vi bör sätta oss ner i från 

samtliga partier och säga vad vi vill med detta för att det ska hända 

någonting. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Jag ska spara in lite på min tidsöverträdelse fyra minuter 

genom att inte säga annat än att jag instämmer med ltl Nordberg.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det här liberala gruppanförande var, beaktande tidigare 

diskussioner genom decennierna om samhällsekonomin, ytterst gläd-
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jande. När det gäller de stora frågorna i samhällsutvecklingen talar vi 

samma språk. Det är ointressant vem som eventuellt har ändrat sig. Hu-

vudsaken är att vi nu står så nära varandra så att vi kan nå gemen-

samma resultat. De här möjligheterna till kostnadseffektivering inom 

sjötrafiken och kostnadseffektiveringen inom den så kallade samhällsre-

formen, både på kommunalt håll och på landskapshåll, det var mycket 

värdefulla synpunkter från kollegan Erland.  

Jag undrar hur han bedömer bredden i stödet hos sitt eget parti och 

sedan i regeringen där vi har två partier. Kommer det att möjliggöra att 

man kan komma vidare i de här diskussionerna som ltl Erland här 

förde? 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Jag har faktiskt inte gjort någon bedömning. Argumenten 

som kommer fram ska ju prövas och diskuteras. Jag förlitar mig på att 

debatten i lagtinget kommer att visa ungefär åt vilket håll man vill gå, 

både när det gäller trafiken och samhällsreformen. Det är finansutskot-

tets som sedan får sy ihop det här till någonting. Jag tycker själv att det 

finns en klar plattform för att utveckla och reformera de här stora sy-

stemen. Därför att vi måste göra det av ekonomiska skäl. Vi kommer att 

drabbas av att riket skär ner på sin offentliga sektor. Vi kan inte räkna 

med en stigande klumpsumma. Vi har mera åtaganden inom hälso- och 

sjukvården och inom det sociala området. Vi är helt enkelt inne i ett 

samhällsekonomiskt hörn som vi måste komma ur. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det var ett historiskt resultat som vi nådde här i samsynen 

när det gäller självstyrelsens utveckling i den av vtm Gunnar Jansson 

ledda parlamentariska kommittén. Visserligen är det åtskilliga trösklar 

som ska passeras ännu och de är mycket höga. Samma gäller frågan om 

den åländska självstyrelsen, ekonomin och strukturen inom den.  

Summa summarum av detta replikskifte blir att det ligger ett stort an-

svar på finansutskottet att formulera en slags plattform, också tidsmäss-

igt, för att komma vidare i strävan att få en så kostnadseffektiv förvalt-

ning och kostym som bara är möjligt. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Det parlamentariska systemet är att landskapsregeringen 

har aviserat de här reformerna, nu är det möjligt för lagtinget att styra 

eller åtminstone påverka i vilken riktning det ska gå. Finansutskottet är 

det forum där man kan komma överens. Jag hoppas att man inte kom-

mer överens så mycket att det blir en urvattnad kompromiss. Man måste 

visa att man gör någonting, att man går från ord till handling, som jag sa 

tidigare. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Harry Jansson 

Tack fru talman! Brist på ekonomiska resurser skapar alltid exceptionella 

utmaningar för politiker i länder med demokratiskt styre. När vi betraktar 

omvärlden ser vi idag skuldtyngda stater som drabbas av inre oroligheter till 
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följd av politiska beslut som den vanlige medborgaren varken kan förstå eller 

vill acceptera. 

Vad gäller utmaningarna är Åland inte heller i detta sammanhang något 

undantag. Tack och lov har dock nedgången för det offentliga Ålands del un-

derlättats genom att medel har kunnat tas ur den s.k. utjämningsfonden med 

dess ursprungligen 47  miljoner euro. Dessutom har det funnits andra likvida 

medel om ca 100 miljoner euro. Pengar som gjort att vi hittills har kunnat 

undvika otrevliga besök hos bankerna.  

Landskapsregeringen föreslår även i nästa års Ålandsbudget att grundtan-

ken från de senaste årens budgetomgångar skall följas: processen med att 

minska på det offentliga åtagandet fortsätter men under sådana former som 

inte skapar mer problem än nytta för samhället som helhet. Centern anser 

fortsättningsvis att detta är en klok politik.  

Under de senaste åren har hundratals ålänningar till följd av utflaggningar 

mönstrat av färjor och sökt jobb på landbacken. Ifall det offentliga i samma 

veva skulle ha avvecklat ytterligare arbetsplatser, skulle resultatet ha varit 

dyrköpt, både för såväl enskilda individen och för samhället som helhet. Tidi-

gare utredningar har utvisat att för det offentliga blir det ekonomiska slutre-

sultatet vid friställningar i den offentliga sektorn i stort det samma ifall alter-

nativet för uppsagd personal är arbetslöshet och därmed understöd i olika 

former. 

I liggande budgetförslag ser vi en första återhämtning i de ekonomiska re-

surserna men fortfarande uppvisar Ålandsbudgeten för nästa år ett för stort 

strukturellt underskott i o m att det krävs en överföring från utjämningsfon-

den om 15 miljoner euro för att få budgeten i balans. Och detta trots en väx-

ande klumpsumma och hopp om kraftigt förstärkt skattegottgörelse. 

Den samfällda utmaningen för oss alla här i salen idag är att under de 

kommande åren samla i ladorna inför nya ekonomiska svackor. För ett är sä-

kert: goda år följs av tider av lågkonjunktur. Men det som gör utmaningen 

denna gång betydligt större är det faktum att vi inte kan räkna med en åter-

gång till de inkomstnivåer som präglat stora delar av 2000-talet. I synnerhet 

Ålands Penningautomatförening har under flera år tillfört självstyrelsekassan 

ett avsevärt tillskott. Klappjakten på PAF har - oavsett utgången av en åter 

upptrappad konflikt – i praktiken omöjliggjort föreningens möjligheter att 

vara en aktiv och lönsam aktör på den finska spelmarknaden. När nu även fi-

nansministeriet drar åt tumskruvarna för att sätta stopp för den momsfria 

handeln, ställs även Posten på Åland inför stora svårigheter.  

Sammantaget får vi en situation där våra inkomster inte längre motsvarar 

den offentliga service vi politiker så gärna vill erbjuda ålänningarna, bl.a. via 

den s.k. tredje sektorn med dess frivilliga krafter. Därmed blir frågan om 

storleken på Ålands framtida offentliga sektor och produktionen av offentliga 

tjänster en fortsatt brännande fråga de kommande åren, liksom till vilken 

grad detta skall finansieras med skattemedel och avgifter. 

I denna mycket speciella situation krävs det enligt centerns mening sär-

skilda åtgärder för att trygga förvaltningens behov av långsiktighet och stabi-

litet. Ytterst lite har egentligen gjorts ifråga om landskapsregeringens inre or-

ganisation, dvs. själva kanslihuset, sedan EU-inträdet för 15 år sedan. Samti-

digt finns det i de politiska leden en okunskap om vilka krav på resurser i 

form av tjänstemän som bl.a. EU-medlemskapet har aktualiserat.  
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Tilläggas kan att frågan om hur förvaltningen skall utformas tjänar på att 

de politiska partierna har samma utgångspunkter vad gäller själva behoven, 

Sedan må vi aldrig bli riktigt överens om hur tillbuds stående medel skall för-

delas till punkt och pricka.  

Första prioritet borde därför enligt centerns mening vara en översyn av 

förvaltningen och vår förhoppning är att detta arbete kunde ske inom ramen 

för en parlamentarisk sammansatt grupp. Vi noterade här tidigare att lantrå-

det aviserade ett rådslag, vilket sammanfaller mycket väl med de tankar som 

centergruppen här nu presenterar. Kanske en parlamentarisk grupp är att fö-

redra med tanke på att den partipolitiska skaran bör vara med i processen på 

ett mera formaliserat sätt.  

För att ge några exempel på frågeställningar som förutsätter en större poli-

tisk samsyn är t.ex. en utlokalisering av funktioner. Centern är t.ex. inte 

främmande för att de delar av näringsavdelningen som är inriktade på pri-

märnäringarna förflyttas till Naturbruksskolans nuvarande lokaler. Likaså 

bör frågan om trafikavdelningens förflyttning till Godby bli föremål för ge-

mensamma diskussioner. Nyttan av de dylika utlokaliseringar skulle bli att vi 

minskar trycket på Självstyrelsegården och därmed behovet av tillbyggnad. 

Herr talman! Utan tvivel är det de goda resultaten inom ramen för den 

parlamentariska kommittén för översyn av självstyrelsesystemet som gör att 

vi inom centern är beredda att åter sträcka ut en hand till samtliga partier. 

Gunnar Jansson-kommittén har visat att vi kan samarbeta när situationen så 

kräver. 

Med detta sagt är det naturligt att gå över till själva hjärtat i det åländska 

samhället, självbestämmandet och den framtida utformningen av vår auto-

nomi. Även om det politiska läget i Helsingfors i detta nu främst präglas av 

oro över Sannfinländarnas frammarsch i galluparna och ett statsministerparti 

plågat av skandaler och märkliga uttalanden gällande svenska språket, så 

kommer utan tvivel läget att normaliseras efter Finlands riksdagsval i april 

nästa år. Förhoppningsvis har landskapsregeringen även hunnit föra bl.a. 

PAF-konflikten och Ålands medverkan i det nya stödsystemet för förnybar 

energi till ett för Åland lyckat avslut då det är dags för de första diskussioner-

na med den nya regeringen. 

Hur kan vi då från åländsk sida bäst nyttja det dryga halvår som återstår 

till de första samtalen med de nya makthavarna i Helsingfors? Från centerns 

sida har vi tidigare framhållit vikten av att Ålands internationella status och 

bl.a. FN:s möjliga funktion som övervakare av ålänningarnas nationalitets-

skydd blir föremål för en första analys.  

Här kan jag öppet erkänna centergruppens besvikelse över att budgetför-

slaget inte innehåller en skrivning om en utvidgning av den redan beslutade 

strategin rörande Ålands demilitarisering och neutralisering till att även om-

fatta självstyrelsens folkrättsliga dimension. I detta skede kan jag bara lova 

att centern återkommer i frågan. I och med att Gunnar Jansson-kommittén 

enhälligt gått in för att väcka frågan om ett återskapande av ålänningarnas in-

ternationella garantier, borde vi även kunna nå enighet om behovet av en 

egen första analys. 

Det är förstås omöjligt att uppehålla sig vid vårt självbestämmande utan 

att samtidigt diskutera svenska språkets ställning och därmed den finska 

statsmaktens allt större problem med att uppfylla sina förpliktelser ifråga om 

service, bestämmelser etc. på svenska. Förutom att språkfrågan i högsta grad 
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har en stark återkoppling till det redan betonade behovet av nya grepp ifråga 

om nationalitetsskyddets folkrättsliga bakgrund, handlar det om uppenbara 

lagbrott. Detta i o m att självstyrelselagens krav på att bestämmelser och fö-

reskrifter ska finnas tillgängliga på svenska inte respekteras.  

Landskapsregeringen aviserar i budgetförslaget en s.k. partsammansatt 

arbetsgrupp för att klarlägga finska statens ansvar. Även om måttet börjar bli 

rågat vad gäller nonchalansen av självstyrelselagens språkstadganden, kan 

den tilltänkta arbetsgruppen i rådande samhällsatmosfär vara ett klokt mel-

lansteg. Misslyckas denna strategi återstår dock inget annat än att med juri-

diska argument och aktioner trygga svenska språkets ställning. I så fall en 

tråkig utveckling men oundviklig med tanke på det politiska ansvar som även 

i denna fråga åvila de åländska folkvalda. 

Men vid sidan av den juridiska processen för tryggad svenska behövs det 

ett parallellt spår, enligt centerns mening. Självstyrelsepolitiska nämnden har 

diskuterat en åländsk motsvarighet till den Öresundskommitté som på det 

politiska planet underlättar samarbetet Sverige och Danmark. Ni, herr tal-

man, lyfte vid lagtinget öppnande den 1 november fram etablerandet av en 

Ålandshavskommitté som ett sätt att synliggöra Sveriges avgörande roll för 

Ålands framtida språkutveckling. Något förvånande – detta med tanke på 

lagtingets samsyn i frågan – återfinns inte dessa tankar i nästa års budgetför-

slag. Utgående från nämndens eniga betänkande och i denna fråga inlämnade 

finansmotioner har finansutskottet all anledning att fördjupa sig i frågan. 

Herr talman! Åländsk Center formulerade under våren och försommaren i 

år sin syn på vad det första steget i en åländsk s.k. samhällsreform bör inne-

hålla, däribland även partiets syn på den nuvarande kommunala strukturen. 

Låt mig i korthet med tanke på den fortsatta debatten och intresset för frågan 

sammanfatta våra enhälliga slutsatser: 1) Centern säger ja till förändringar i 

den kommunala indelningen.2) vi godkänner inte att dessa förändringar sker 

genom diktat eller styrning uppifrån. Varje förändring skall enligt Centerns 

mening komma som ett resultat av de berörda kommunernas och därmed in-

vånarnas egna initiativ och beslut. 3) Centerns målsättning är att de nuva-

rande kommunalförbunden upphör i sin nuvarande form och istället överförs 

till en kommunal huvudman. Det är dags att förpassa förbund som saknar 

återkoppling till medlemskommunerna till historien. 4) Centern förespråkar 

vidare en samhällsreform där ansvaret för bl.a. missbrukarvården och speci-

alomsorgen överförs från kommunerna till lagting och landskapsregering, en 

reform som givetvis förutsätter en översyn av storleken på de årliga land-

skapsandelar som årligen överförs till kommunerna. 

Sammanfattningsvis kan vi beträffande den specifika kommunfrågan slå 

fast att centern vill slå vakt om det värdefulla bidrag till demokrati och sam-

hälle som följer av över 600 människors engagemang i kommunala samman-

hang. Andra kanske ser det som ett slöseri med resurser, vi ser det frivilliga 

arbetet, som det till största delen är frågan om, som en enorm tillgång för 

hela samhällsapparaten.  

De åländska kommunerna är unika både till sitt antal i förhållande till 

Ålands totala folkmängd och ifråga om redan befintligt samarbete över 

kommungränserna. Kvar på den primära kommunala nivån hittar vi själva 

basen för ett fungerande lokalsamhälle som skola och omsorg i olika former.  

Samtidigt tror vi inom centern inte på den redan etablerade myten om att 

svaret på allt heter kommunal sammanslagning, dvs. att några eller en hand-
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full kommuner skulle ge de ekonomiska effekter som krävs för att utjämna 

utbudet av service mellan dagens kommuner. Därmed underförstått att det 

går att uppnå vissa ekonomiska besparingar men detta görs i så fall på be-

kostnad av grundservicen ute i regionerna, ett pris som centern inte är berett 

att acceptera. Centern markerar därmed att vi slår vakt om samhällsfunkt-

ionerna i skärgård och landsbygd även i tider av ekonomisk nedgång.  

Till sist, herr talman, vill jag på centergruppens vägnar uppmana land-

skapsregeringen att i god tid före processen med nästa års finska statsbudget 

inleds, tillskriva statsrådet och finansministeriet med en uppmaning om att i 

statsförslaget upphöra med att benämna överföringarna till självstyrda Åland 

för ”stöd”. I en del av stadsförslaget står det t o m stadsbidrag till Åland, det 

är nästan ännu värre i sammanhanget i o m att det då jämställer oss med 

kommunerna. Förståelsen för Ålands status försvåras betydligt av sådana 

missvisande begrepp. Det är svårt nog att beskriva de statsekonomiska relat-

ionerna mellan Helsingfors och Mariehamn utan dylika inslag i debatten, 

tack.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Vi hade nog lite svårt att förstå detta med den parlamentariska 

gruppen som skulle göra en översyn av förvaltningen. Till att börja med 

måste man fråga sig; vad vi då ha en regering till? Och vad har vi egent-

ligen parlamentarismen till om vi ska han parlamentarisk grupp för till 

och med en sådan sak? I dess uppdrag skulle det ingå att se över utloka-

liseringar av det ena och det andra till olika ställen. Varför har inte cen-

tern fört fram detta i budgetdiskussionen? Det låter nästan som om inte 

centerns ministrar har varit närvarande under budgetbehandlingen. Det 

är en massa angelägna saker som man inte har fått med i budgeten. Jag 

förstår inte hur det har gått så här illa. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! För att ltl Sundman ska förstå tankarna bakom detta 

kan jag sammanfatta att det är till fördel för långsiktigheten, förvalt-

ningen och personalen om man faktiskt kan lita på att en större omor-

ganisation kommer att hålla. Att inte följande landskapsregeringar river 

upp tidigare landskapsregeringars beslut, t.ex. näringsavdelningens och 

trafikavdelningens eventuella flyttning. Det skulle nog skapa en mycket 

märklig atmosfär bland de anställda om de visste att kommande land-

skapsregering eventuellt kommer att ändra på hela ordningen. Det är ett 

försök att uppnå en stabilitet. 

Vad gäller de nya tankar och visioner som man presenterar i ett grup-

panförande så lika lite som vi inom centern känner till rådslaget, som 

lantrådet pratade om, så har inte heller den här sidan varit föremål för 

gemensamma diskussioner.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är ju intressant att höra att det kommer lite till sedan 

när budgeten kommer hit till lagtinget. Det är därför som den är så 

tunn, det kommer en hel del till i lagtinget. Nu har vi förklaringen på 

det. 

När det gäller att man vill ha en grupp att titta på förvaltningsrefor-

men, varför kan inte regeringen ta fram ett förslag så tar vi ställning till 
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det här i lagtinget, såsom det ska gå till. I vissa fall kan det löna sig och 

vara motiverat med parlamentariska grupper, men inte när det gäller 

sådana här basala förvaltningsändringar som absolut är regeringens 

uppgift. Kan det inte vara så att också här sätter centern käppar i hjulet 

för en sådan här utveckling och därför har inte detta kommit med i bud-

geten. Så lyssnar man mellan raderna, men det kanske inte är så. Up-

penbarligen har man glömt att påpeka det här under budgetbehandling-

en. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Vi kan konstatera att det tyvärr finns en del politiker som 

inte riktigt förstår, som jag antydde i gruppanförandet, behovet av re-

surser kontra det ansvar som vi har via lagtinget och landskapsregering-

en för att vissa uppgifter sköts. Jag tror att det skulle vara till fördel för 

helheten om man inom ramen för en parlamentarisk kommitté diskute-

rade sig fram till en någorlunda enighet om vad vi behöver för resurser. 

Då kunde vi undvika att en enskild tjänsteman ska behöva få läsa i en fi-

nansmotion här för nästa år att hans tjänst ifrågasätts. Hade man då 

förankrat detta i en parlamentarisk kommitté en gång i tiden så hade 

man inte behövt ha den typen av ganska obehaglig personalpolitik.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag hör också till dem som blev förvånade över förslaget 

kring en parlamentarisk kommitté när det gäller en så begränsad sak 

som att titta på landskapsförvaltningen. Jag skulle bättre ha förstått för-

slaget från ltl Harry Jansson om han hade kopplat ihop det med att man 

ska titta på hur man producerar service och man tittar på rollfördel-

ningen mellan kommun och landskapet, så som diskussionen inled-

ningsvis var. Begränsar man det enbart till att navelskåda sig själv, för-

valtningen, tror jag att vi kommer att få ett ganska stort problem med att 

komma vidare när det gäller att klara det som ltl Jansson lyfte fram, 

samhällsservice till alla delar av vårt landskap. 

Sedan skulle det vara intressant att höra om ltl Jansson mera kunde 

förtydliga detta med diktat och styrning uppifrån. Är det okej att vi från 

lagtingets och landskapsregeringens sida nu också är med och hjälper 

till att plocka fram ett underlagsmaterial som behövs för att kunna dis-

kutera frågan vidare?  

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Jag börjar med den sistnämnda frågan, det är klart att 

varje faktaunderlag som idag från politiskt håll och från tjänstemanna-

sidan kan förse medborgarna med vad gäller kommunfrågan är av stort 

värde. Man uppskattar den typen av utredningar som bland annat ÅSUB 

har presenterat i den här frågan och den enkät mm som är på gång. 

Vad vi menar att vi säger nej till diktat och styrning det är att lagtinget 

skulle gå in för att förändra förutsättningarna via landskapsandelar eller 

via lagstiftning. Det är den typen av politisk styrning som vi säger nej 

till. Däremot kommer vi naturligtvis att uppmuntra varje steg. Vill 
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kommuner gå ihop så ska vi utnyttja möjligheten att hjälpa till. Där 

borde vi gemensamt se till att lagstiftningen gällande kommunsamman-

slagningsunderstöd blir moderniserad.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Om jag förstår ltl Jansson rätt så är centern också enig om 

att det behövs göra någonting när det gäller strukturen att producera 

service till våra medborgare. Jag får inte riktigt klart för mig hur detta 

ska initieras och hur man ska komma vidare. Vi har 16 kommuner som 

ska sätta sig ner och försöka diskutera sig fram till hur det här kan ske 

på bästa möjliga sätt, samtidigt som landskapsregeringen i dagsläget 

också bedriver verksamheter som normalt ligger på kommunal nivå. 

Hur ska man komma vidare om man inte från lagtinget och från land-

skapsregeringen har möjlighet att delta aktivt i den här diskussionen 

och visa hur man ser på vidareutvecklingen? Ett nej är väl lika mycket 

ett diktat uppifrån, att säga; nej, vi ska inte göra någonting.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag försökte antyda också för ltl Ehn att vi nu börjar 

med landskapsregeringens egen organisation och får en struktur på den 

så att den fungerar rationellt och någorlunda effektivt. Sedan, som nästa 

steg, tar vi i den här reformen och tittar på de frågor som centern anser 

att vi bör diskutera i första skedet; hur ansvaret för missbrukarvården 

och specialomsorgen ska hanteras. Det är nog i sig, tillsammans med 

kommunalförbundsfrågan, det är mer än tillräckligt för den kommande 

mandatperioden. Jag tror inte att vi ska ha för stor aptit vad gäller tak-

ten i de här förändringarna.  

Vi ska naturligtvis uppmuntra om enskilda kommuner vill gå vidare i 

en diskussion med andra kommuner, som Finström och Geta. Alla har 

försökt uppmuntra till det, men det ska komma ifrån kommunerna 

själva, inte härifrån.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tycker att det var trevligt av ltl Harry Jansson att ta 

upp förslaget om en så kallad Ålandshavskommitté. Jag saknar det 

också i budgeten. Vi saknar ett helt kapitel i budgeten om internationellt 

samarbete. Vi tycker att Åland är en viktig del av det internationella 

samfundet. Här har vi någonting som förenar. 

Det var väldigt bra att vi fick höra centerns syn på både landskapsför-

valtningens reform, arbetet och detta med kommunerna. Det har visat 

sig att enskilda kommuner på Åland inte går ihop. Är det ett realistiskt 

alternativ att förlita sig på det? Jag tror inte att någon här vill köra över 

kommunerna, men nog måste det väl vara någon som lägger fram alter-

nativa helhetslösningar. 

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag vill betona att från centerns sida respekterar vi 

den kommunala självstyrelsen till fullo. Till detta kan man tillägga att vi 

redan idag har avvikelser mellan kommunerna vad gäller kommunals-

katten, det varierar från 16,25 till 19,5 för nästa år. Också när det gäller 

skuldbördan har vi en fruktansvärd avvikelse mellan kommunerna, från 

Hammarland, 100 euro per invånare, upp till 10 000 euro för invånare i 

andra kommuner. Det är den typen av ojämlikhet mellan olika inblan-

dade enheter som blir så svårt att greppa. Hur skulle vi härifrån kunna 

komma med pekpinnar och acceptera att vissa kommuninnevånare un-

der tvång skulle påföras ett högre skatteuttag? Det är därför som vi an-

ser att det här måste komma ifrån fältet. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tycker ändå att man som lagtingspolitiker har en skyl-

dighet, vilket vi också brukar säga i våra lagframställningar, i budget-

sammanhang och i andra dokument, att den sociala servicen ska vara så 

likvärdig som möjligt oberoende av hemkommun. Av geopolitiska skäl 

ligger en del kommuner bättre till och andra sämre till. Det resonemang 

som ltl Jansson för är problematiskt. Det betyder t.ex. att vi inte har nå-

got ansvar för Kökarsborna och deras sociala service. Det är upp till dem 

själva att hitta någon som ska ta över deras ekonomiska svårigheter och 

andra svårigheter. Jag tror nog att medborgarna förväntar sig att vi ska 

ta ett helhetsansvar här. Hur det i praktiken ska gå till och vilka som ska 

gå ihop med vem och hur kommungränserna ska se ut tror jag däremot 

att medborgarna ska vara med och ta ställning. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Vi måste ju komma ihåg att vi sannerligen tar ett an-

svar för den sociala sidan när det gäller glesbygdskommunerna. Jag 

kommer inte exakt ihåg här och nu hur stor andel inom den sociala sek-

torn av kommunernas utgifter som täcks av landskapsandelarna. För en 

riktigt liten kommun i skärgården närmar sig driftutgifterna, som beta-

las via landskapsandelssystemet, antagligen 80 procent. Centern har 

sagt att när det gäller kommuner i trångmål så bör det inrättas någon 

form av kommunakut som kan ta hand om de verkliga problembarnen. 

I övrigt vidhåller vi att den här processen ska starta underifrån. Finns 

det politisk enighet om detta så då har vi också en lagstiftning som ger 

de tillräckliga morötterna för att ta stegen, trots avvikelser i skatteuttag 

och avvikelser i lånebörda. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag vill ändå tacka för klara besked som man får här av 

centern i motsats till andra partier där det är mera oklart. Man kan ha 

olika åsikter men ändå ha respekt för dem. Det första steget är att man 

vet vad den andra parten tycker. 

Vad gäller översynen av förvaltningen, en av vår stora kritik mot bud-

geten är att väldigt mycket handlar om hur olika tjänstemän placeras om 
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i olika enheter. Det är inte någon politik. En kontinuerlig översyn av för-

valtningen anser jag att ska pågå utanför budgeten. Det är regeringens 

ansvar att se till att utvecklingen sköts så att förvaltningen är modern. 

Jag kan heller inte hitta någon logik i att vi ska några parlamentariska 

grupper som hanterar den typen av frågor. 

Ltl Harry Jansson, replik 

I motsats till ltl Gunell anser jag att det är frågan om politik, om man 

bestämmer sig för att faktiskt flytta ut funktioner ifrån självstyrelsegår-

den, dvs utlokalisering. Med tanke på vikten av att de berörda tjänste-

männen faktiskt vet att det är ett hållbart beslut samt det faktum att den 

här typen av beslut kommer att ha en hel del i utgiftsväg så är det en 

fördel om vi, i denna sal, är överens om att vi bör ta vissa steg vad gäller 

förvaltningens lokalisering. 

Jag vidhåller att det är lite tragiskt att en enskild tjänsteman år efter 

år ska behöva uppleva att en tjänst ifrågasätts från politiskt håll och att 

man inte har kunnat nå en enighet om behovet av dess tjänster. Den ty-

pen av saker borde vi få bort ur politiken idag.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag håller med om att det är tragiskt när det börjar handla om enskilda 

människor. Att personalpolitiken sköts som den gör, och har gjorts un-

der hela när mandatperioden, är tyvärr ingen överraskning. Nu är det 

igen någon som har kommit i kläm utan att ha fått något besked av ar-

betsgivaren. Till den delen kan jag hålla med om att det finns ett poli-

tiskt perspektiv när det handlar om utlokaliseringar, då finns det en reg-

ionalpolitisk effekt. Jag har i sig inte någonting emot en utlokalisering 

till naturbruksskolan och till Godby. Det är snarare önskvärt att man i 

budgeten säger att det är detta som man vill göra. Just nu tror jag att 

hela Jomala Gård svävar i ovisshet om vad som ska ske med byggnader 

och verksamheten. Det är synd att inte centern har varit mera drivande i 

de här frågorna så att vi hade fått klarare besked i budgeten. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Om vi tar naturbruksskolan, det är inte allmänt känt men 

det finns privata intressen för en satsning i naturbruksskolans nuva-

rande lokaler. Kan vi skapa ett levande centrum i och runt lantbygds-

centrum och den tidigare naturbruksskolan i privat drift så vad är bättre 

än det? Vi vill ändå i det här gruppanförandet avisera att vi även ser den 

möjligheten för att minska trycket på självstyrelsegården och därmed 

behovet av investeringar här i huset. Vi tittar istället alternativt på den 

här typen av utlokalisering.  

Jag hoppas att även socialdemokraterna ska ta den här utsträckta 

handen till den här delen. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Talman! Den budgetbok som lagtinget fått på bordet är den tunnaste på 

länge, kanske den tunnaste någonsin. Den är tunn om man mäter den rent fy-

siskt och innehållets specifika vikt är dessutom låg, budgetförslaget har låg 



  

148 

politisk densitet minst sagt. Politiskt sett har åtminstone jag aldrig sett en så 

tunn budget. Varför är det så ett valår? Bara för att pengarna är slut? Nej, 

svaret är nog mer komplicerat än så. Det beror troligen mest på oenigheten 

mellan och inom regeringspartierna, något som denna vi valperiod sett och 

lidit mycket av.  

I ett äktenskap där makarna sover i skilda sovrum blir det inga barn 

gjorda, om liknelsen tillåts. Vidare är de två regeringspartierna inte direkt 

kända för "krutuppfinneri", det är inga kreativa krafter som står vid rodret. 

Det är två partier som byggt upp sitt understöd på att dela ut allmosor, det 

ena till primärnäringarna och det andra till den offentliga sektorn. Det är 

klart att det tar musten ur dem när situationen blir den omvända, att det 

måste sparas.  

När man läser budgeten får man nästan känslan av att den är en formali-

tet, man har gjort den för att man måste trots att man är trött på detta och 

helst skulle ha velat låta bli. 

Talman, för att travestera centerns gruppledare, och vad det verkar parti-

ledarkandidat, Harry Jansson, så kan man säga att vad lagtinget nu har fått 

är en ritning över det fjärde förlorade året av fyra med den här regeringen. 

Förlorade på flera sätt. Dels förlorade för att man alltför sent och med för låg 

prioritet och/eller förmåga tog sig an inbesparingar och omstruktureringar, 

förlorade för att man inte tog chans att använda krismedvetandet i samhället 

som en hävstång till nödvändig förändring, förlorade på det sättet att vi har 

fått fyra år av väldigt lite samhällsutveckling och mycket stampa på stället; 

ett-steg-fram-och-två-steg-bak-politik. Nu håller man från regeringens sida 

en god, om än ansträngd, min och menar att krisen är över och att ovädret på 

den finansiella himlen skingras och solsken är att vänta.  

Liknelsen med en bilförsäljare, som håller ett fast grepp om framskärmen 

och hjälper bilen att sluta kränga när han förevisar hur fina stötdämpare bi-

len har, är slående. Det är långt ifrån säkert att den finansiella oron är över. 

Det finns många surdegar kvar runt om i Europa som ligger och jäser och 

ingen vet när nästa tuva kommer och hur stor del av lasset som ramlar av när 

det stjälper, däremot vet man att det kommer. Det finns all anledning att vara 

försiktig. Försiktig på det sättet att man aktivt behöver driva de strukturella 

förändringarna vidare, inte backa så fort det blåser lite motvind.  

Talman! Symptomatiskt för den här valperioden har varit att regeringen 

dels har varit för sent ute, ungefär ett år, innan man förstått situationen och 

allvaret. När man väl förstått, efter att oppositionen förklarat och drivit på, 

tar det ett extra år eftersom förmågan att få till förändring tydligen tar ett år 

extra. Sedan först kommer man till skott om man inte, som i tyvärr allt för 

många fall, backar från det man tidigare tänkt göra året därpå. I vissa fall, 

t.ex. jordförvärvs-, hembygdsrätt och näringsrättsfrågorna kommer man tyd-

ligen inte till skott förrän tredje året och i värsta fall, som i fallet med det 

förstanämnda, gör man bakåtsteg. Lägg därtill att man bytt minister på två av 

de avdelningar där behovet och efterfrågan på förändring är som störst; nä-

ring och trafik, vilket inneburit omstart och fördröjning. Det skulle jag kalla 

oansvarigt i den rådande situationen.  

Talman, nog är det väl för väl att det är val nästa höst så att vi kommer ur 

denna knipa. Man får tacka sin skapare för att demokrati råder. Idag är det 

341 dagar kvar till valet. 341 dagar kvar tills folket får säga sitt och denna re-

geringskombination får gå hem. Den erfarenheten och slutsatsen måste vi 
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alla, regeringspartierna inkluderat, definitivt ha dragit; någon center+liberal-

regering ska vi inte utsätta Åland för igen, efter erfarenhet av de två senaste.  

Talman, visst är det en eländesbeskrivning jag målar upp, men den är rys-

ligt hovsam i jämförelse med den man får ta del av på kalasen och vid kaffe-

borden. Folkets recensioner är inte så här rumsrena och detta tar sig också 

uttryck i opinionsmätningar som görs. Nämnda opinionsmätningar kan vara 

en annan orsak till att budgeten är så tunn. I syfte att reparera de senaste 

årens fadäser kan det vara så illa att regeringen håller på de mumsiga delarna 

av politiken och dukar fram dem närmare valet, under kommande år. Det 

finns en rad sådana öppningar i budgeten men vi ska hoppas att det inte är så 

illa att man låter folket vänta ytterligare på en bättre politik bara för att det 

ska gynna opinionsläget.  

Talman! Rent allmänt kan man konstatera att regeringen generellt gett 

upp när det gäller att minska landskapets utgifter. I den här budgeten låter 

man konsumtionsutgifter stiga med 4,1 procent medan hela budgeten stiger 

med 5,2 procent. Samtidigt drar man ner investeringarna med 24 procent, 

inte för att investeringsbehovet minskat, utan för att frisera siffrorna. Tvär-

tom föreligger allt jämnt ett stort investeringsbehov och denna hållning gör 

att man lastar över allt mer av krishanteringen på den privata sektorn som 

drabbas av att det nästa år finns ca fem miljoner mindre i investeringsansla-

gen. Man har redan skyfflat ett stort lass i famnen på skattebetalarna när man 

tog bort det allmänna skatteavdraget, vilket nu börjar synas i den delen av 

samhällsekonomin som drabbas.  

För den offentliga sektorn får krisen däremot förhållandevis lindriga följ-

der jämfört med vad som vore motiverat med tanke på den sneda fördelning-

en mellan sektorerna. Om man tittar tillbaka till vad som sades 2008 så 

skulle landskapets fögderi minska med över 150 personer på sikt. Den ut-

vecklingen har uppenbarligen avbrutits vad man kan se i budgeten. Istället 

för att öka budgetomslutningen borde den minska och en bra metod skulle ha 

varit att sätta ett utgiftstak på 300 miljoner i t.ex. fem år från och med 2009. 

Då skulle ett behövligt stålbad ha genomförts. 

Talman! Jag ska ägna resten av tiden åt att kommentera den allmänna mo-

tiveringen. Ett av de stora frågetecknen är regeringens syn på kommunstruk-

turen. Man nämner en samhällsreform liksom i förbifarten i mungipan lik-

som men redovisar inte dess mera vad man har för tankar, undantaget en-

skilda lagtingsledamöter. Det beror väl högst troligen på att man inte har så 

mycket tankar om det. Sedan har man för avsikt att "införa lämplig reglering 

som gör det möjligt att lösa frågeställningar kring kommuner som obero-

ende av eventuella tillfälliga särskilda understöd saknar förutsättningar att 

varaktigt balansera och upprätthålla en acceptabel nivå på sin kommunal-

ekonomi." Detta är ju också en märklig formulering. Vilka kommuner tänker 

man gå in och omyndigförklara och tvångsförvalta? En blick på kartan och i 

de kommunala boksluten säger att det är Finström, Mariehamn och Kökar. 

På vilket sätt tänker man ta dem i öronen? Det ironiska är att liberalerna, 

som nu leder regeringen och innehar finansministerposten till stora delar, 

har medverkat till de ekonomiska bekymmer som nu finns både i Mariehamn 

och i Finström, i den senare tillsammans med centern. Ska bli intressant att 

se hur man tänkt sig på den här punkten, talman. 

Vidare uppstår frågetecken när det gäller energistödet. Nu ställs åländska 

producenter inför det faktum att accisåterbäringen som tidigare varit en sti-
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mulansåtgärd för förnyelsebar energi försvinner utan att något är definitivt 

klart om det nya stödet ska gälla Åland. Den lösning som finns på förhand-

lingsbordet innebär att landskapet får bära en del av kostnaderna, vilket är 

helt naturligt, men som borde ha inneburit ett anslag och skrivning om detta i 

budgeten. Det är märkligt att man lämnar denna så viktiga fråga därhän till 

ett senare tillfälle och avser "Återkomma med en begäran" senare. Man 

borde redan nu inhämtat lagtingets godkännande för lösningen. 

Talman! Att man nu inför internhyror inom förvaltningen är ett välkom-

met steg i rätt riktning. Däremot verkar man inte ha klart för sig vad man vill 

med fastighetsförvaltningen annat än i stora drag och i budgeten sägs att 

"Landskapsregeringen återkommer med en mer detaljerad beskrivning av 

organisationsutvecklingen." 

Lite oroväckande är det att man igen från regeringens sida begär fullmakt 

till en stor organisationsreform utan att veta riktigt vad man vill. Det enda 

rätta beträffande fastigheterna skulle vara att bilda ett fastighetsaktiebolag 

som tar över samtliga fastigheter och sedan hyr ut dem till förvaltningen och 

till myndigheterna. På det sättet skulle verksamheten också konkurrensutsät-

tas naturligt eftersom andra privata aktörer skulle kunna konkurrera. Nu 

planeras en halvmesyr som kanske tvärtom innebär mer inre friktion i för-

valtningen och på sikt sämre effektivitet. Här kan man göra ett generellt kon-

staterande, mycket av den lilla mängd politik som finns i budgeten är olika 

omorganiseringar, vackert så; de behövs, men man verkar inte riktigt förstå 

vad man håller på med och varför. Detta är något vi får titta på i finansutskot-

tet, igen.  

Ska man bolagisera och dela förvaltningen i utförare och beställare så ska 

det vara för att uppnå ett syfte: högre effektivitet, lägre kostnader eller med 

samhällsservice per kostnad. För att uppnå det måste utförardelen konkur-

rensutsättas annars innebär uppdelningen bara att man enligt Parkinsons lag 

delar samma arbete på fler människor som sakta men säkert fyller upp sin tid 

med arbete åt varann, till ingen nytta. Så är fallet på trafikavdelningen där det 

tillkommer flera tjänster för att man gör den här uppdelningen.  

Talman! Vidare föreslås en polisstyrelse, eller rättare sagt, det berättas i 

budgeten att man avser föreslå eftersom det krävs lagstiftningsändringar. Det 

skulle förvåna mig om det finns en polisstyrelse med de rätta befogenheterna 

tillsatt före valet i höst. Detta blir troligen en punkt på listan över saker som 

inte hanns med. En viktig sak när det gäller polisen är avsaknaden av åländsk 

profil på verksamheten, idag är polisen så pass finskorienterad så man måste 

fråga sig om den alls behöver vara självstyrelsens behörighet? Profilfrågorna 

har lagtinget beslutat om två gånger i budgetsammanhang, ändå har inget 

hänt trots att det ena regeringspartiet har slagit sig för bröstet och lovat se till 

det. Jag frågar mig; när får den åländska polisen en egen åländsk profil på 

verksamheten, t.ex. egna åländska polisbilar? 

Vidare, under rubriken alkohol- och narkotikafrågor berättas att det alko-

hol- och narkotikapolitiska programmet för åren 2007-2011 ska utvärderas av 

landskapsregeringen. Är det inte det som det finns en grupp med represen-

tanter för alla partier tillsatt för detta? Detta är ju i så fall en klapp på huvu-

det åt dem och dess ordförande lagtingsledamoten Åke Mattsson. Man kan ju 

undra varför den gruppen finns? I det sammanhanget är det bra att man av-

ser, om jag tolkar skrivningen rätt, att börja föra statistik över alkoholkon-

sumtionen på Åland, något som inte funnits tidigare. 
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Talman! Av allmänna motiveringen framgår också att ett arbete med me-

diapolitiskt program pågår "som har till syfte att visa utveckling en av public 

service." Från detta arbete har oppositionen utestängts vilket i sig var mycket 

märkligt, vi kan bara gissa vad som händer och gissningen blir; inte så myck-

et. Här har obunden samling mycket idéer och kunnande och kunde ha till-

fört behövligt moment men icke. Istället har vi en finansmotion om finansie-

ringen av public service som jag återkommer till senare. 

När det gäller sjöfartspolitiken har det nyligen kommit en intressant studie 

från ÅSUB som sammanfattar sjöfartens samhällsekonomiska betydelse och 

beskriver ett antal förändringsscenarion och hur dessa skulle drabba eller 

gynna näringen. En intressant iakttagelse man kan göra av rapporten är att 

den delen av branschen som uttryckligen säljer enbart kompetens och sköter 

delar eller helheter av management för rederier runt om i världen växer sta-

digt och blir en allt viktigare del av branschen. Detta är något som landskaps-

regeringen borde sätta särskild fokus på, på olika sätt borde denna utveckling 

uppmuntras, t.ex. genom forskning inom högskolan. 

Planerna på ett eget sjöfartsregister borde dammas av, den delen av bran-

schens skulle särskilt gynnas av ett eget åländskt register. Det finns en enorm 

kunskap inom den åländska sjöfartsnäringen som kunde säljas i större ut-

sträckning. Det skulle också innebära att rederierna inte skulle behöva bära 

alla kostnaderna för utvecklingsarbete själva utan dela det med andra. Detta 

kunde på sikt bli en allt mer betydelsefull del av branschen. 

Vidare under näringspolitiken, under rubriken småföretagande sägs att 

"entreprenörskap i skolan och regelförenklingar är två viktiga områden", 

jojo, visst är det så men hur avser man gynna dessa? Vilka regler avser man 

förenkla? Räkna med stöd från obunden samlig om ni kommer med sådana 

förslag.  

Det finns mycket fina skrivning inom näringspolitiken, som vi till stor del 

understöder, men frågan inställer sig hur man tänker gå till väga. Dessa ris-

kerar att stanna vid att vara floskler i detta dokument. När det gäller närings-

politiken och i synnerhet nya nischer inom befintliga branscher eller helt nya 

branscher så borde landskapsregeringen överväga att genomföra vad man 

kunde kalla Wheel-It 2.0, samla näringslivet för några dagar reflektion över 

vad som kunde vara framtidens satsningar. Senast denna satsning genomför-

des, för tio år sedan, innebar det att flera viktiga beslut togs och en utveckling 

tog fart som vi nu tio år senare kan skörda frukten av. Wheel-It 2.0, Herr 

talman. 

Inom trafikavdelningen finner man storstilade planer på omorganisering. 

Återigen vill jag påpeka att det inte är någon vits att genomföra en beställar-

utförar-reform eller bolagiseringar om man inte har för avsikt att konkur-

rensutsätta hela rasket. Det blir för mig oklart vad intentionerna riktigt är. Vi 

ska tro att det klarnar under finansutskottets behandling, annars måste den 

reformen vänta tills man har detta klart för sig. Som jag sa tidigare så innebär 

en sådan reform utan konkurrensutsättning bara att fler delar på samma jobb 

och som Parkinson förutsåg så kommer tiden att fyllas upp med arbete som 

man gör åt varann. Alltså innebär det inte ökad service eller minskade kost-

nader för skattebetalarna. 

Sedan måste man ju dra på mun om webb-bokningssystemet ska förnyas 

innan det tagits i drift, nästan. I det här fallet har landskapsregeringen varit 

allt för flat i förhållande till leverantören och inte ställt krav på skärpning. Nu 
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ska man satsa en rejäl skärva på kravspecifikationen vilket kan vara klokt 

bara man vet vad man vill.  

Vidare tycker vi att det inte behövs flera konsulter för att välja väg när det 

gäller kortrutt i skärgården. Istället föreslår vi att man sätter sig ner och 

kommer överens mellan partierna. Det är det som är det stora problemet, alla 

vet vad som behöver göras men det finns stora skillnader mellan regerings-

partierna. Där kan vi i oppositionen utgöra något sorts kitt, om vi sätter oss 

runt samma bord. Mer om detta när debatten kommer till trafikavdelningen. 

Herr talman! Detta var ett axplock av kommentarer över den allmänna 

motiveringen. Generellt kan man, som jag så i början på mitt anförande, kon-

statera att budgeten innehåller väldigt lite politik och mycket förvaltning. Det 

är som man räknar förvaltningsreformer och organisationsförändringar som 

politik, det är ju en felräkning i så fall.  

När det gäller Centerns förslag om en parlamentarisk kommitté, så det är 

väl lagtinget som är den parlamentariska kommittén i så fall. Vi har åt-

minstone blivit en kommitté i det avseendet. Eller så borde Centern ha hakat 

på obundens samlings förslag om samlingsregering. För det är ju det som 

man frågar efter i alla dessa fall. Man klarar inte av att tillsammans med libe-

ralerna komma med förslag, så alla partier skulle borde vara med, som vi fö-

reslog senaste regeringskris, men då tackade man nej.  

Idéerna, utvecklingsviljan och framtidstron verkar att finns inom opposit-

ionspartierna och visas i finansmotionerna och i regeringspartiernas begäran 

om hjälp.   

Vi kommer från obunden samlings sida att återkomma under de enskilda 

avdelningarna med kommentarer kring dessa och med en presentation av 

våra finansmotioner som innehåller många både mindre och större förslag 

för positiv samhällsutveckling. Tack.   

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det var mycket skrik för lite ull innan ltl Danne Sundman 

kom till konklusionen. Jag vill kommentera några saker. När landskaps-

regeringen skrev sin resurs- och behovsplan gick vi in för att minska för-

valtningen med 120 personer, i dagsläget har vi minskat med 80-90 per-

soner. Det är en verksamhet som fullföljs.  

När det gäller utvärderingen av alkohol- och drogpolitiska program-

met så är det en diskussion som förs med den parlamentariska gruppen, 

precis som det ska göras. Jag kan inte precis påstå att jag föll omkull av 

förvåning och häpnade över de konstruktiva finansmotionerna, om man 

ska vara riktigt ärlig. Jag kan inte påstå att det var så där jätte mycket 

nytt. Jag brukar alltid titta på motionerna för jag tycker att de är väldigt 

intressanta, men jag blev inte jätte överraskad.  

Jag skulle vilja ha ett klargörande av ltl Danne Sundman; hur ser 

obundna på en samhällsreform och hur ska man gå vidare? 

Ltl Danne Sundman, replik 

När det först gäller resurs- och behovsplanen så kommer ni väl ihåg 

historien? Finansutskottet och lagtinget kastade den i papperskorgen. 

Nu har man själv också kastat den i papperskorgen. Nu är antalet tjäns-

ter lika från år till år, snart börjar det väl öka igen.  
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När det gäller finansmotionerna, särskilt obunden samlings finans-

motioner, så ska man läsa finansmotionerna från alla år som har varit 

och samla dem, det finns ganska mycket förslag. 

När det gäller samhällsreformen så kommer obunden samling under 

det här året att utforma sin ståndpunkt i den frågan. Vi kommer till-

sammans med vårt parti att noggrant överväga och ta del av de utred-

ningar som görs.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Vi pratar trots allt om 80-90 tjänster. Det är ett direkt hån, 

att säga att ingenting har gjorts. Vi vet alla att det har varit svåra struk-

turella förändringar i landskapsförvaltningen. Jag tycker inte om den 

här stilen att man knycker på nacken som om ingenting skulle ha gjorts. 

Det har varit svåra förändringar i landskapsförvaltningen.  

När det gäller gymnasialstadiet, i tilläggsbudget här under året kom-

mer det att presenteras ytterligare åtgärder, rationaliseringar och in-

dragningar av tjänster. Ltl Danne Sundman är ute i ogjort väder. 

Beträffande samhällsreformen kan jag konstatera att också obundna 

vill ha mera faktaunderlag för att sedan kunna fatta relevanta beslut.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Jag har aldrig sagt att ingenting har gjorts. Jag har sagt att det 

görs för lite och det har gjorts för litet och för sent i för liten utsträck-

ning, det är det som vi säger ifrån obunden samlings sida. Däremot är vi 

inte emot det lilla som har gjorts, det är jättepositivt. Man har inte an-

vänt det krismedvetandet, som har funnits, till att göra tillräckligt stora 

åtgärder. Tittar man på de tjänster som man har dragit in så är det 

mycket luft i dem också, det är tjänster som aldrig har varit besatta. Det 

kunde göras mycket mera och det borde ha gjorts mycket mera. 

När det gäller samhällsreformen så visst vill vi ha kunskap. Vi funge-

rar så inom obunden samling att vi vill ha kunskap. Vi ser att man inte 

kan genomföra någon revolution om man inte rustar småskaligheten el-

ler den finfördelade utspridda servicen. Det är det som man sparar 

pengar på i så fall. Vi är mottagliga för en debatt, men vi är inte heller 

beredda att skrota dessa fina värden som Åland står för.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Jag ber om ursäkt för att min röst är lite dålig. Jag 

har funderat ibland på om Danne Sundman borde ha blivit författare. 

Han har verkligen förmågan att kunna uttrycka sig, kanske med god fan-

tasi. Jag tycker att det saknas konstruktivitet i den kritik som han fram-

för. Det är bara klagomål och eländesvisor. Jag tycker ändå att den här 

regeringen har tagit ett bra grepp om ekonomin. Att breda ut och göra 

en stor och tjock lunta av det hela är kanske inte läge just nu. Det kanske 

får komma längre fram när ekonomin ser bättre ut. Jag tror att även ltl 

Danne Sundman har ett grepp om ekonomin och vet vad man kan satsa 

på. 
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Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Författare ska jag bli när jag blir pensionär. Jag ska spara 

det till den delen av livet om jag får leva och vara frisk. Nu vet ltl Ulla-

Britt Dahl det! 

När det gäller min kritik, om man läser mitt anförande så återföljs det 

också av konstruktivitet där jag säger vad som är fel och hur man borde 

ha gjort istället. Det är symptomatiskt för obunden samlings oppone-

rande här i lagtinget, vi kommer med konkreta förslag. Vi säger inte 

bara att det är fel, vi säger vad som är fel och hur man borde ha gjort 

istället, vilket jag gjorde i mitt anförande.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Det var vid ett par punkter som jag hörde förslag. Det 

finns alltid ett förslag, men man borde också säga hur man ska finansi-

era det. Något sådant har jag inte sett i ltl Sundmans förslag. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Vi har alltid finansiering i våra förslag. I de finansmotioner 

som vi har lämnat in har vi både inbesparingar och saker som kostar lite 

extra. Vi tar ansvar över de förslag som vi lämnar in, vi lämnar samtidigt 

finansiering för förslagen.  

När det gäller min generella kritik mot centern och liberalerna så är ju 

förslaget att folk röstar annorlunda i nästa val, det är lösning på den 

problematiken. Det finns inte någon annan bättre lösning. 

När det gäller fantasi, som ltl Dahl var inne på, så är fantasin större 

hos de första talarna på talarlistan. Utgående ifrån den verkligheten som 

vi läser budgeten och ser i samhället så målar man upp ett sådant fan-

tastiskt scenario, det kallar jag fantasi.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Sundman framförde att arbetet med polisstyrel-

sen troligtvis bara blir en papperstiger. Det stämmer inte. Inom rege-

ringen och förvaltningen har vi jobbat mycket med den frågan. Vi har 

tittat på hur man har gjort både öster och väster om oss och tagit till oss 

de olika modeller som finns. Vi har kommit så pass långt att vi har skri-

vit olika lagstiftnings-PM. Snart är vi också beredda att göra lagstift-

ningsåtgärder. Vi har tittat på vad den åländska polisstyrelsen ska ha för 

arbetsuppgifter och fullmakter. Vi har kommit hemskt långt i det här 

arbetet. Det stämmer inte att det här enbart är en papperstiger. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Kansliminister Eriksson får ursäkta men när kansliminister 

säger att man har kommit hemskt långt så brukar man inte ha kommit 

så hemskt långt, om man tänker på jordförvärvsfrågorna osv. Men det är 

klart att det kan vara annorlunda den här gången. Jag ser fram emot den 

lagframställning som komma skall, där man ger polisstyrelsen i rättig-

heterna, och också i förordning. Det ska bli intressant att se det paketet 

här i lagtinget. 
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Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, fru talman! Stora förändringar kräver lite tid när det gäller gäl-

lande regelverk och hur man ska se på det i framtiden.  

Ltl Sundman sade att det inte hänt någonting med polisbilarnas de-

sign, det är också fel. Om man ser på polisbilarna internationellt så ska 

de vara målade på ett visst sätt, så att man ska känna igen en polisbil ute 

i trafiken oberoende var man än rör sig i världen. Det rör även våra 

åländska bilar, speciellt med tanke på den stora mängden turister som vi 

har här. Vi har nu gjort på samma sätt som vi har gjort med alla andra 

landskapets ägda bilar, vi har satt landskapets vapen, hjorten, på polis-

bilarna.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! När det gäller polisbilarnas design så verkar kanslimi-

nistern helt enkelt ha svårt att förstå vad som menas med egna åländska 

polisbilar. Det handlar om att få ett eget åländska utseende på polisbi-

len, inte ett litet klistermärke som är cirka 5 cm meter högt och 5-6 cm 

brett. Det krävs lite mera för att det ska bli en åländsk profil. Jag förstår 

också att man inte kan ha en polisbil att se ut hur som helst, man ska ju 

se att det är en polisbil. Titta på Nordens polisbilar, de liknar inte alls på 

varandra. Inte måste vi ha finska polisbilar för att folk ska förstå att det 

är en polisbil. Ministern verkar helt enkelt inte ha fattat galoppen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Jag undrar vilken bok ltl Danne Sundman har läst? El-

ler vem han har hört på när han säger att regeringen målar upp en sol-

skens framtid när det gäller ekonomin? Berätta var det står och vem 

som har sagt det? Tvärtom, vi har sagt att det är vissa förbättringar som 

har skett och som vi ska vara lyckliga över t.ex. när det gäller klump-

summan. Vi har också mycket noggrant understrukit att det inte alls är 

över ännu. Vi vet inte vad som kan hända framdeles. Det är instabilt ute 

i världsekonomin osv. Det är definitivt fel att påstå att vi målar upp en 

solskens framtid. 

Jag håller inte heller med om att vi skulle ha gett upp när det gäller 

att minska konsumtionsutgifterna  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag sade att regeringen har god men ansträngde min. I 

budgetboken, vilken jag har läst, ger man upp på det viset att man låter 

budgeten öka med 5 procent och man låter konsumtionsutgifterna öka 

med 4 procent. Vad är detta om inte annat än att ge upp? Det är en 

normal ökning ett normalt år när vi har allting i skick, utan någon eko-

nomisk kris. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! På näringsavdelningen jobbar vi faktiskt för fullt med 

att minska kostnaderna. Titta på försöksstationen, titta på Guttorp, titta 

på avbytarservicen, räkna några år bakåt i tiden och se vad som är på 

gång. Det är stora, tunga och tuffa reformer. Vi minskar konsumt-
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ionsutgifterna. Samtidigt ser vi till att det finns investeringspengar, 

vilket är viktigt även fast det är lågkonjunktur. Men kom inte och säg att 

vi håller på att måla upp en framtid där vi ser en blomstrande ekonomi. 

Vi är också oroade över ekonomin i framtiden, vi vet inte vad som kom-

mer att hända och det tycker jag framgår av den här blå boken och det 

som har sagts här hittills.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det är ju bra att näringsministern är lite mer realistisk än 

de två första talarna här idag och han poängterar att hotet inte är un-

danröjt. När jag tittar på de här sakerna som näringsministern nämnde, 

det är då som jag funderar över hur det egentligen går med de struktu-

rella förändringarna när man på punkt efter punkt måste backa, helt el-

ler delvis, när det gäller strukturella förändringar, också på näringsav-

delningen. Jag tycker att det är tråkigt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Första frågan när det gäller investeringar sade ltl Sundman 

att de minskar, vad är det för investeringar?  

Ltl Sundman tycker en massa om budgeten och om vad som görs. 

Han tycker illa om det mesta och han misstror landskapsregeringen. Jag 

frågar mig hela tiden; vad är alternativet? Det frågar jag också på kaffe-

kalasen. Där säger man att det inte finns några andra alternativ i det här 

läget än att försöka trygga välfärden, att satsa på utbildning och vara 

stram i den offentliga sektorn. Det enda alternativ som jag hörde ltl 

Sundman säga var att man skulle införa det allmänna avdraget, alltså 

öka på underskottet ytterligare. Är det en hållbar politik? Inte på lång 

sikt och inte ens på kort sikt.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Först till frågan, tittar man på helheten av investeringsan-

slaget så är det nerdraget. Det är lite här och lite där, t.ex. på trafikav-

delningen så blundar man för de stora investeringsbehov man har. Det 

syns inte någonstans, utöver de redan kända investeringsbehov, de inve-

steringsbehov som vi planerar. Vi kommer att få enorma investerings-

behov framdeles som givetvis är motiverade för att vi sparar in drifts-

kostnader.  

Att jag tycker en massa, om ltl Erland vill vara vänlig och läsa lag-

tingsordningen, så är det min uppgift här i Ålands lagting, som jag har 

tillerkänts av ett antal väljare. Mina väljare tycker att jag ska vara här 

och tycka på deras vägnar. Det är inte är något fel att tycka.  

Vi kommer med alternativ till den kritik vi framför, konsekvent har vi 

en alternativ politik. 

När det gäller det allmänna avdraget så har jag inte sagt att vi ska 

återinföra det men det har gjort att man har påfört skattebetalarna en 

stor del och inte påfört andra lika stor del av krisen. 
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Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Jag har inte någonting emot tyckande men när man disku-

terar en budget så vill man veta om det finns alternativ. Om det finns 

någon annan som skulle göra på något annat sätt och det har jag väldigt 

svårt att se. 

När man talar om investeringar så måste man ändå notera att det in-

vesteras i samhället. Där har vi överföringsutgifterna som är de viktiga. 

Landskapets egna investeringar måste man ju se långsiktigt på. Jag 

missförstod och trodde att det var samhällsinvesteringar som ltl Sund-

man talade om. 

När det gäller det allmänna avdraget så får hela samhället ta stöten 

när den globala finanskrisen och lågkonjunkturen också sköljer in över 

Åland. Vill man införa det allmänna avdraget, visst, men underskottet 

ökar. Ska vi ta av hälso- och sjukvården, ska vi ta av utbildningen eller 

ska vi ta ytterligare av investeringar? Det är frågan, sedan får man tycka 

vad man vill. Frågan är vad man gör i landskapsregeringen och vad kan 

man göra för alternativa åtgärder.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! När det gäller det allmänna avdraget, jag har aldrig hört att 

man har ifrågasatt Ålandstillägget som alla offentligt anställda får. Det 

är också avsevärt mycket pengar. Men det har man aldrig funderat på att 

ta bort. Däremot tog man förvisso bort också ifrån offentligt anställda 

när man tog bort det allmänna avdraget.  

När det gäller investeringar kommer vi inte undan dem. Investerings-

behovet minskar inte, om ltl Erland vill höra på, så att jag inte får höra 

att han inte har hört på mig. Om ltl Erland tycker att det är bra när Ma-

riehamns stad går vidare med sina investeringar, så borde han tycka att 

det är dåligt när landskapet skjuter upp sina investeringar. Jag håller 

med ltl Erland att det var klokt av Mariehamns stad att göra investe-

ringarna, även om vi inte ska prata kommunalpolitik här. Det är inte rik-

tigt konsekvent det här sättet att se på en kommuns investeringar och 

sedan se på landskapets investeringar. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Ltl Danne Sundman sade här i en replik att det var mest luft 

i antalet tjänster, ca 80 stycken som vi har minskat fram till nu. Jag tror 

att det finns ett antal personer som känner sig illa berörda av ett sådant 

uttalande från lagtingets talarstol. Det är människors förvärv och deras 

sätt att försörja sig som får den bedömningen av de obundna här via 

gruppanförandet. Det är beklagansvärt. 

Vad gäller landskapsregeringens ansvar och sätt att hantera ekono-

min och de risker med den fortsatta utvecklingen som också jag person-

ligen, tillsammans med lantrådet och fler därtill, uttalade ifrån talarsto-

len, de orden kan inte ltl Sundman har missat. Det framgick tydligt se-

nare ltl Danne Sundmans anförande var skrivet innan presentationen 

här, vilket förklarar en del av detta. 
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Risker finns kvar, vilket vi uttalade tydligt. Vi måste vara beredda på 

att det kan bli värre. Den beredskapen och ansvaret har den här rege-

ringen. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Regeringen har lätt att sätta ord i mun på mig. Jag har inte 

sagt att det var mest luft i minskningarna av tjänster. Jag sade att det fö-

rekommer det som man kan kalla för luft. Däremot om man frågar dem 

som verkligen har drabbats, så är de förargade på att inte minskningar-

na har fortsatt, att inte flera delar av förvaltningen har sett över, som 

borde ha setts över. Men vissa har drabbats när man började och så har 

man slutat. Frågar man dem som verkligen har drabbats så har de nog 

en annan fattning än finansministern. 

Sedan detta att anförandet var skrivet före, ja, därför var det så där 

hovsamt. Skulle jag ha skrivit anförandet efter att jag hade hört finans-

ministern så skulle jag ha gett honom kritik för den alltför positiva bild 

som man målar upp, tycker jag. Det kan vara bra att vara positiv, det ska 

man vara grunden. Men när det gäller ekonomin så måste man vara 

mera som näringsministern Eliasson var i sin replik. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Ltl Sundman sade att budgetboken och skrivningar var tunna och att 

boken var liten och tunn i sin omfattning. Jag är helt säker på att med 

den kunskap och retorik som ltl Danne Sundman har, om han hade fått 

ansvaret att formulera skrivningarna så hade de åtminstone kvantitativt 

blivit en hel del mera omfattande. Första halva av anförandet, tyvärr ltl 

Sundman, gick mest ut på att räkna upp ett antal faser direkt ur retorik-

boken för att säkerställa sig om att man får en sådan i en rubrik i tid-

ningen.  

Ltl Sundman brukar ha bra och intressanta anföranden. Men det här 

var inte ett av de bästa. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Ja, jag får tacka för de recensionerna, att det var dåligt nu 

men det brukar vara bra. När det gäller den första delen av mitt anfö-

rande så riktar sig den inte till finansminister Perämaa. Den delen riktar 

sig till Ålands folk så att de ska förstå, så att de inte om 341 dagar gör 

samma misstag som de gjorde i valet 2007 beträffande sitt val av lag-

tingsparti. Därför innehöll mitt anförande några förtydligande fraser, 

inte ur någon bok utan ur mitt huvud.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Budgetdebatten är en allmänpolitisk debatt som ger möjlighet till 

reflektion och tankar inte bara om det kommande året 2011 utan om framti-

den. Vilka är de långsiktiga samhällsförändringar som vi ska förbereda oss för 

redan idag och nästa år och de kommande åren? Samhällsförändringarna 
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sker snabbare än någonsin tidigare i mänsklighetens historia. Det krävs poli-

tiska åtgärder redan idag om det åländska samhället ska vara rustat för fram-

tiden. Vi kan inte tveka och vänta. 

Fru talman! Vilka är de viktigaste förändringarna som vi kan anta att 

kommer inträffa och vilka förändringar kräver att vi redan nu beaktar dem i 

budgetarbetet och i lagstiftningen för att möta kommande behov och önske-

mål från den åländska befolkningen. Svaren, fru talman, finner vi framför allt 

i förändringar i befolkningsstrukturen, dvs hur kommer den åländska befolk-

ningsstrukturen att se ut om 20 till 30 år? Var kommer ålänningarna att ar-

beta och bo om 30 år? Det är viktiga frågor för oss att diskutera för att ge 

budgeten en framåtsyftande verkan. Det är klokt att tänka betydligt längre än 

ett år framåt i tiden när besluten om budgeten ska tas. 

Följande förändringar kommer att dramatiskt påverka våra livsvillkor både 

på det individuella och på det samhälleliga planet. 

Befolkningsandelen pensionärer dvs personer över 65 , och personer som 

lever länge till 90 och 100 år kommer att dramatiskt öka. Antalet födda 

kommer att minska, åländska kvinnor föder faktisk minst barn i hela Norden 

idag.  

Inflyttningen kommer sannolikt att fortsätta och öka medan utflyttningen 

också blir stor. Rörligheten i det åländska samhället kommer fortsättningsvis 

att vara betydande. 

Den regionala obalansen förvärras. Avfolkningen av skärgården fortgår 

men vi ser också en förstärkt obalans på fasta Åland. Centralområdet Marie-

hamn, Jomala växer och bidrar till en befolkningsökning i kranskommunerna 

medan mera perifera kommuner får det svårare med tillväxten. 

Alla dessa förändringar sker kontinuerligt och ställer krav på anpassning 

av landskapet, kommunerna och arbetsmarkanden. Dessutom lever vi i en 

alltmer globaliserad värld som gör oss beroende av omvärlden och av om-

kringliggande regioner som besitter ekonomiska och politiska krafter som är 

avsevärt mycket starkare än självstyrelsens. Det gäller att veta vad man vill 

och driva den politiken målmedvetet och långsiktigt. 

Hur ska man då tänka och vad ska vi göra nu för att bevara Åland svenskt, 

säkra landskapets skönhet och värdefulla kultur- och naturtillgångar samt 

välfärden och sysselsättningen? 

Fru talman! Arbete, den framtida arbetsmarkanden är vad vi måste kon-

centrera oss på. Det behövs flera mänskor i arbete för att trygga välfärden och 

det behövs nya företag och verksamheter för att säkra ekonomisk tillväxt och 

hållbar utveckling. 

Landskapets näringsavdelning måste radikalt förändras och anpassas till 

aktuella och framtida behov. Avdelningen måste få kompetent personal som 

tillsammans med det åländska näringslivet utvecklar nya företag och stärker 

branscher där Åland av tradition har naturliga förutsättningar att växa. Vi 

måste strukturera om näringsavdelningen. Sjöfart, småföretagande och tur-

ism samt energiproduktion och andra miljöteknologiska branscher måste ges 

resurser för att öka sin produktivitet och konkurrenskraft. Innovationer och 

nya företag behöver förutsättningar för att få pröva på nya idéer och ta risker.  

Tiden har nu oundvikligen kommit när näringsavdelningen inte mera kan 

domineras av primärnäringarna. Deras betydelse för landskapet kommer 

fortsättningsvis att vara av intresse för landskapet men andra branscher har 

större betydelse ur ett sysselsättningsperspektiv. Tittar vi i årets budget ser vi 
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att obalansen i resurser är enorm. Viltvården på Åland sysselsätter två perso-

ner inom landskapsförvaltningen. Samtidigt föreslår regeringen att vi ska an-

ställa en ny person som ska kallas näringsutvecklare. Denna stackars nä-

ringsutvecklare ska ta hand om turismstrategins förverkligande, ansvara för 

sjöfarten och dessutom fungera som sekreterare i skärgårdsnämnden. Försla-

get är lite skrattretande, men med tanke på sakens allvarliga natur är det 

dock mera bedrövligt och visar på kortsiktighet, bristande realism och oför-

måga att långsiktigt förändra förvaltningen enligt aktuella och framtida be-

hov.  

Vid sidan av en nödvändig förändring av näringsavdelningen krävs lång-

siktiga satsningar på vårt utbildningssystem för att trygga företagens produk-

tivitet och konkurrenskraft. Arbetskraftens utbildning och kompetens är en 

hörnsten i den s.k. nordiska modellen. Det allmänna utbildningssystemet har 

en viktig funktion att tillhandahålla en väl utbildad arbetskraft. Det åländska 

utbildningssystemet måste kontinuerligt genomgå förändring och förnyelse. 

Livslångt lärande innebär att vi inte kan få för mycket utbildning, alla inrätt-

ningar från Medis till Högskolan behövs. För att öka näringslivets konkur-

renskraft är gymnasieutbildningen, Högskolan och vuxenutbildningen av stor 

strategisk betydelse. Den nyligen genomförda gymnasiereformen, struktur 

2010, behöver omedelbart följas upp av satsningar inom vuxenutbildningen. 

Både den egna befolkningen men också alla som fortsättningsvis kommer att 

flytta till Åland, också från mer avlägsna länder, behöver fortgående utbilda 

sig och öka sin kompetens. Utbildningssystemet blir aldrig färdigt. Utbild-

ningen är det lokomotiv som vi behöver för resa i takt med tiden.  

De ungdomar som utbildar sig i de yrkesutbildande läroinrättningarna ska 

vi ägna större uppmärksamhet och intresse åt. De är just de som oftast stan-

nar kvar hemma på Åland. De utbildar sig i yrken och hantverk som alltid 

kommer att behövas. De är den viktigaste sysselsättningsreserv vi har. Utred-

ningar som regeringen gjort visar tyvärr att bland dessa ungdomar finns rätt 

många som lever ett riskfyllt liv. Många av dessa ungdomar borde få stöd och 

hjälp för att finna sin plats i livet och leva ett sundare liv. Vi borde visa dem 

mera uppskattning och respekt. Det är lika fint att gå en yrkesutbildning som 

att gå en mera teoretiskt utbildning. 

Den åländska högskolan vill vi socialdemokrater ägna större intresse och 

tilldela större resurser. Högskolan har en strategisk betydelse i framtidsbyg-

get. För att den ska generera resultat måste den ges rejäla tillskott för att 

hålla kvar de åländska ungdomar som vill högskoleutbilda samt ge den vuxna 

befolkningen ökande möjligheter att bygga på sin utbildning eller att välja en 

helt ny utbildning och satsa på en ny yrkeskarriär. Högskolan ska vara en 

djärv och stor utmaning istället för ett objekt utsatt för ständig bantning och 

svältkurer av varierande slag. 

För att möta det föränderliga samhällets behov vill vi socialdemokrater så-

ledes se en ny näringsavdelning som formas enligt aktuella och framtida be-

hov. Vi kommer ständigt att kräva ökande resurser för att satsa på mera och 

bättre utbildning. Arbete och utbildning åt alla är gamla och säkra hörnstenar 

i det socialdemokratiska samhällsbygget. 

Minst samma välfärd som i riket är målet för den socialpolitik som social-

demokraterna vill bedriva. Under denna mandatperiod har den socialopoli-

tiska diskussionen varit intensiv. En del nödvändiga reformer har gjorts. Re-

former som givit personer med funktionshinder i vissa avseenden minst 
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samma förmåner som i riket. Men mycket återstår att göra på detta område. 

Detta politikområde är komplext och innehåller en omfattande lagstiftning, 

allt från tandvård till tolkningstjänst. En del partier inbillar sig kanske att vi 

inom socialpolitiken kan ha en helt egen lagstiftning. Det tror inte vi social-

demokrater på. Däremot kan vi ha en lagstiftning om vi utgår ifrån den fin-

ländska lagstiftningen och anta den, antingen i samma form eller helst genom 

att utöka förmånerna och anpassa dem enligt våra förhållanden. De resurser 

som krävs för en helt egen, heltäckande sociallagstiftning har vi helt enkelt 

inte råd med.  

Under året har stora brister uppdagats i vår sociallagstiftning som gör att 

ålänningarna numera har sämre förmåner än i riket i vissa avseenden. Det vi 

särskilt lyft upp är avsaknaden av en allmän tandvård motsvarande den man 

har i riket. Regeringen har gjort en kartläggning av läget och utredningen vi-

sar med all tydlighet det finländska tandvårdssystemet fördelar både i nor-

disk och i europeisk jämförelse. Socialdemokrater vill inom tandvården få till 

stånd samma system som i riket: Alla, precis alla som bor på Åland ska ha 

rätt till ÅHS allmänna tandvård. Som det är nu så tvingas många med små 

inkomster och pensioner att avstå från nödvändig tandvård av ekonomiska 

skäl. Detta är till skada för den enskilda och folkhälsan, något som kan stå 

den enskilda och samhället dyrt i det långa loppet. Regeringen har inte kom-

mit med några konkreta förslag på vilken tandvårdslösning man vill erbjuda 

ålänningarna. Vi arbetar för minst samma förmåner som i riket. 

Äldreomsorgen och barnomsorgen är de viktigaste socialpolitiska uppgif-

terna. De äldre ökar i antal och även om många är aktiva och bidrar till sam-

hällsutvecklingen också efter pensionen kommer det en dag för de flesta när 

behovet av stöd och hjälp för att man ska kunna bo kvar hemma eller i hem-

kommunen. Det är oklart vilka former av stöd och hjälp kommunen är skyl-

dig att tillhandahålla. De äldres och deras anhörigas förväntningar är i all-

mänhet större än de resurser kommunen kan erbjuda. Kommunernas service 

varierar vilket innebär att de äldre har olika möjligheter att klara sig bero-

ende på bostadsort. Vi socialdemokrater tror att det måste till en äldre-

omsorgslag för att trygga de äldres rätt att bo hemma eller i sin hemkommun 

så länge de så önskar. De samhälleliga resurserna snarare minskar än ökar, 

det är ett stort problem med tanke på äldreomsorgen och dess behov.  

Samtidigt som antalet äldre ökar minskar antalet barn födda på Åland. 

Under 2000-talet ser vi än en gång en nedgång i antalet födda. Under 1990-

talet låg antalet födda årligen runt 300. Under 2000-talet ligger antalet klart 

under 300 snarare närmar 250 per år. Vad händer med dagis och skolor i 

glesbygden när barnen blir allt färre? Hur omfattande investeringar i äldre-

boende och service till de äldre klara de små avfolkningskommunerna av? Är 

det överhuvudtaget sannolikt att den inflyttande befolkningen kan kompen-

sera avfolkningen av skärgården och de små perifera kommunerna på lands-

bygden? Om inget görs får vi se alltfler små skolor slå igen och det blir dyrt 

att hålla dagis i de små kommunerna samtidigt som servicen och investering-

arna för äldreomsorgen växer. Lägger man till att allt färre i yrkesverksam ål-

der kommer att bo i dessa avfolkningskommuner så är det inte svårt att räkna 

ut att ekonomin kraschar och fler kommuner hamnar i kris. 

Herr talman! Socialdemokraternas svar på den frågan är att vi måste se till 

helheten och då måste vi göra två saker. För det första krävs det en kommun-

reform och för det andra någon form av landskapsövergripande planering. De 
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resurser och investeringar som har gjorts kan användas men då behövs det 

ett helhetstänkande och ett helhetsansvar. Vi är väl förberedda för en sådan 

diskussion och vi är också förberedda för nödvändiga, hållbara beslut. Så 

hemskt många utredningar behövs inte. Det behövs ansvar och beslut. 

Fru talman! Att möta framtiden kräver samförstånd och gemensamma be-

slut. Alla får lov att kompromissa. Att lagtinget är kapabel till detta har vi ett 

aktuellt bevis på. Den parlamentariska kommittén för en reformering av 

självstyrelsen och en ny självstyrelselag nådde ett gemensamt resultat om po-

litiska strategier inför framtiden. Parlamentarism betyder inte att majoriteten 

ständigt ska köra över minoriteten. Nej, parlamentarism betyder att rege-

ringen har det övergripande ansvaret för den förda politiken. Det förhindrar 

inte förhandlingar och överenskommelser med minoriteten. Tvärtom, sådana 

överenskommelser om t.ex. välfärden och den ekonomiska politiken skulle 

stärka förtroendet för lagtinget. Politik är en skön konst som bygger på fan-

tasi, kreativitet och samarbete. Självstyrelsepolitik bygger dessutom på hel-

hetstänkande och långsiktighet. Bypolitik och maktpolitik är inte hållbara 

metoder. Det finns nog klokskap i alla partier. Låt oss, fru talman, dra nytta 

av detta och fatta långsiktigt beslut för att förändra det åländska samhället 

enligt aktuella och kommande behov. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Ja, man ska ju vara ödmjuk. Överallt i en organisation, 

nu pratar jag inte bara om den här organisationen, finns det generellt 

möjligheter att göra förbättringar, så är det alltid, det gäller både i det 

offentliga och i det privata. Jag tycker att det är konstigt att det alltid är 

näringsavdelningen som ska få klä skott för det här i alla debatter. Jag 

förstår inte varför. För det första skulle jag vilja säga att det finns kom-

petent personal där. Det är jätte många duktiga människor som arbetar 

på näringsavdelningen. Om det är fel eller rätt organisation, det tror jag 

vare sig ltl Barbro Sundback eller jag exakt kan uttala oss om i dagsläget. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag vet inte om det har undgått minister Torbjörn Eliasson 

men de flesta människor idag är inte verksamma inom primärnäringar-

na. De allra flesta får sin utkomst som löntagare inom helt andra 

branscher. Vi socialdemokrater menar att landskapets näringsavdelning 

måste reflektera det näringsliv och den arbetsmarknad som vi har. Vi 

tror också att det är det bästa med tanke på att utveckla företagen och 

att skapa tillväxt i det åländska samhället. Det är utgångspunkten för 

diskussionen. De som på näringsavdelningen jobbar inom primärnä-

ringarna är säkert kompetenta, men kanske inte inom sjöfart, turism 

och miljöteknik. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Jag ska återkomma till detta i mitt anförande sedan. 

Jag ska beskriva lite hur personalen är allokerad där. Ltl Barbro Sund-

back borde fara ute och titta hur det fungerar, precis som hon gjorde när 

det gällde avbytarservicen. Ltl Barbro Sundback är välkommen till nä-

ringsavdelningen för att se vad vi sysslar med. Det är faktiskt inte bara 

lantbruksverksamhet.  
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Vi diskuterar också att ta risker och vi diskuterar innovationer, vi job-

bar också med den andra sidan av näringslivet. Kom gärna och bekanta 

dig med det. Man säger stackars näringslivsutvecklare, det ska bli en 

duktig person. Det är en människa i varje fall som kan arbeta med sjö-

fartsfrågor, med att implementera turismstrategin och ta hand om skär-

gårdsutvecklingen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag kommer gärna och jobbar på den här avdelningen om 

det skulle glädja någon. Man kan säkert få värdefull information och er-

farenhet. Jag tror nog att de flesta tycker att det är en viss obalans om vi 

har två personer anställda för att sköta viltvården på Åland och så an-

ställer vi en näringslivsutvecklare som ska klara av turismen, sjöfarten 

och dessutom ägna sig åt skärgården. Jag har svårt att se att det ska fun-

gera riktigt produktivt. Det blir intressant att se vilka kompetenskrav 

man ska utannonsera för näringsutvecklaren.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, fru talman! Jag tyckte att ltl Sundback till stora delar hade ett bra 

och balanserat anförande. En sak som jag lite tänkte på och som jag kan 

hålla med om till vissa delar, men kanske inte ekonomin tillåter det i 

dagsläget, det gäller den allmänna tandvården för alla på Åland. Visst 

tycker man att det borde vara en sak i rättvisan. I dagens läge och med 

den budget som ÅHS har tror jag att det blir svårt. Men det är någonting 

som vi får jobba på och se vart vi kan komma i framtiden. Det kanske 

finns andra sätt än att anställa tandläkare, för det behövs ett visst antal 

tandläkaren för att klara av hela Ålands befolkning. Kanske man kan 

göra det med servicesedlar eller någonting sådant. Det tål nog att funde-

ras på. Jag tror att det kommer att ta ett tag. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag är nöjd med ltl Ulla-Britt Dahls svar när det gäller den 

allmänna tandvården. Det är nog en ytterst viktig del av sjukförsäkring-

en. Jag tror inte att det finns någon här som är emot det. Det handlar 

om prioriteringar. Det läggs ju till mera pengar. Det läggs ytterligare 

1250000 euro till stöd för jordbruket, på de 8,3 miljoner euro som redan 

finns i LBU-pengar. Det är ganska många som skulle få tandvård för den 

miljonen. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, fru talman! Det är ju svårt att ställa det här mot varandra. Det 

tycker jag inte att vi ska göra i det här läget. Vi kanske bör prioritera 

inom hälso- och sjukvården. Vad anser då ltl Sundback att vi ska minska 

på inom hälso- och sjukvården för att kunna få tandvård åt alla? Det är 

där bollen ligger egentligen, tycker jag. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, nu sitter ju ltl Ulla-Britt Dahl mitt i högsätet i ÅHS. Jag sitter inte 

där, jag har inte en sådan detaljinformation att jag direkt kan säga vilka 
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omdisponeringar i budgeten man kan göra. Jag är övertygad om att ltl 

Ulla-Britt Dahl hittar sådana möjligheter så får hon säkert stöd av den 

socialdemokratiska representanten. Det är klart att det sist och slutligen 

är frågan om samma pengar. Går det mera pengar till jordbruket så blir 

det ju mindre till ÅHS. Finansministern sade att det var kärnverksam-

heterna som vi skulle satsa på; hälso- och sjukvården, utbildning och 

omsorg. Jag hörde inte ett ord om jordbruket i det sammanhanget.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Henry Lindström, replik 

Fru talman! Ltl Sundback berörde de sociala förmånerna och anser att 

det ska vara samma sociala förmåner som i riket. Ltl Sundback berörde 

också primärnäringarna och näringsavdelningen sin vana trogen. EU 

har en gemensam jordbrukspolitik där även Åland ingår. När det gäller 

olika stöd så har vi delad behörighet med riket. Samtidigt finns det en 

motion från socialdemokraterna angående sänkning av jordbruksstö-

den. Om man driver frågan om samma sociala förmåner som i riket, 

borde det inte då också gälla primärnäringarna? 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Först några klargöranden, vi säger inte samma som i riket, vi säger 

minst samma som i riket. I första hand gäller kärnverksamheterna för 

oss, dvs minst samma sociala förmåner, minst samma hälso- och sjuk-

vårdsförmåner som man har i riket och minst samma utbildningsrättig-

heter som man har i riket. Sedan är det sant att vi föreslår en sänkning 

av LBU-stödet eftersom man plussar på ett hundra procentigt investe-

ringsstöd till det åländska lantbruket, finansierat av de åländska skatte-

betalarna. 1 250 000 euro tas bort från löntagarna och pensionärerna 

för att de åländska mjölkbönderna ska kunna strukturomvandla och få 

större gårdar. Vi stöder strukturomvandlingar men då måste man skära 

någon annanstans om budgetramen ska hållas.  

Ltl Henry Lindström, replik 

Fru talman! Det är ganska bra klarlagt från ltl Sundbacks sida att det 

gäller enbart de sociala förmånerna. Det går inte riktigt ihop eftersom 

avbytarservicen klart är en social förmån, även om anslaget finns under 

näringsavdelningen. På näringsavdelningen finns det klara neddrag-

ningar. Det klart att man kan sätta vår jordbruksnäring i en sämre sits 

än de omkringliggande regionerna, men då tar man också kål på den.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Avbytarservicen betraktas i Finland som en sociallagstiftning, men det 

förändrades på Åland redan när vi tog den förra avbytarlagen. Om jag 

inte minns fel så var centern helt med på det. Vi har stött strukturom-

vandlingen att man skulle minska på avbytarservicen och att man istäl-

let skulle stöda byggandet av större mjölkgårdar för att få mera ekono-

min i det. Då skulle det vara möjligt för mjölkbönderna att anställa folk 

istället. Vi var väldigt kritiska till den rapport som lämnades när man 

skulle skära ner beloppet till 500 000 euro för avbytarna. Nu har man 
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höjt det, som vi föreslog. Totalt ska inte pengarna till jordbruket öka un-

der 2011, enligt vår syn. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Jansson 

Fru talman! Bästa kollegor! En av de viktigaste frågeställningarna liksom i ti-

digare budgetdebatten är om vi nu håller på att se en normaliseringsnivå nu 

för statens skatteinkomster? I så fall ser vi den nya normala nivån på avräk-

ningsbeloppet i klumpsummesystemet, som är vår huvudsakliga inkomst i 

självstyrelsen. Staten har kraftigt bantat sin kostym och den bantningen fort-

sätter. Detta gör Finland för att dels kunna bibehålla en internationellt kon-

kurrenskraftig beskattningsnivå för enskilda personer och för företag och dels 

för att kunna börja återbetala på sina nu igen överstora lån. 

Någon tänkare på Åland har påstått att staten kommer att höja beskatt-

ningen för att klara av en låneamortering. Jag tror inte att vi ska dra alltför 

stora växlar på det. Mera realistiskt är att räkna med att staten efter riksdags-

valet i mars 2011 kommer att göra vissa punktskattekorrigeringar och en viss 

fortsatt skatteväxling för att minska beskattningen på arbete och öka beskatt-

ningen på miljöslitage. Men summan för dessa åtgärder torde nog bli ganska 

nära plus minus noll. Den totala skattehöjningen, om det alls blir någon så-

dan, blir nog bara ytterst marginell. Sådan är den politiska målsättningen i 

landet och sådan är den politiska målsättningen inom Europeiska Unionen 

och dess medlemsländer. 

Landskapsregeringen räknar i sitt budgetförslag för 2011 att klumpsum-

man för 2011 skall vara 7 procent över nivån i årets budget och att den för 

2012 skall stiga med ytterligare 5,5 procent till cirka 200 miljoner euro. 

Skattegottgörelsen räknar man med att pendlar mellan 10 och 20 miljoner 

euro de kommande åren. Övriga inkomster, som inkluderar avkastningen 

från PAF och Posten räknar man med att sjunker från nivån 75 miljoner euro 

till cirka 65 miljoner euro. Sådan ser självstyrelsens prognostiserade inkomst-

framtid ut enligt landskapsregeringen. Alltså en nivå som ligger ungefär 20-

25 miljoner lägre än före den internationella finanskrisen. 

Frisinnad samverkans lagtingsgrupp tror att den kalkylen är ganska riktig. 

I dagens penningvärde kan självstyrelsens nya inkomstnivå beräknas vara på 

nivån 280-290 miljoner euro för åren 2012-2015 oberoende av hur hög 

sysselsättning vi har, oberoende hur mycket skatt vi betalar in och oberoende 

hur bra våra företag går. Sådan är verkligheten under klumpsummesystemet. 

Systemet har dock under goda tider i Finland gett oss övernog med inkomster 

som vi klokt nog använt till ökad välfärd och delvis till hyfsat med fondering-

ar för sämre tider, sådana tider som vi nu har upplevt. 

Har då landskapsregeringen under den här perioden lyckats anpassa land-

skapets kostnader till den nya lägre inkomstnivån?  

Man har minimerat investeringsutgifterna och låneutgivningen. Man har 

minskat i överföringsutgifterna. Men i den verkliga prövningen av landskaps-

regeringens förmåga till en hållbar budgetpolitik, alltså avseende konsumt-

ionsutgifterna – de löpande driftskostnaderna som är 180 miljoner euro eller 

65 procent av inkomsterna – har man inte lyckats särskilt väl. Konsumtions-

utgifterna beräknas 2011 stiga med 4 procent. Då skall man beakta att hälften 
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av den ökningen härleds ur att de permitteringar som gjordes 2010 nu inte 

upprepas 2011. Tack för det. Men 2008 var konsumtionsutgifterna på 170 

miljoners nivå, tre år senare på 180 miljoners nivå, en ökning på tre år med 

nästan 6 procent. Svaret är att man inte har lyckats särskilt väl. Man har 

egentligen inte lyckats alls att sänka konsumtionsutgifterna, landskapets 

driftskostnader. 

Den viktigaste och svåraste politiska uppgiften har man haft uppenbart 

svårt med. FS har under de två gångna åren i finansmotioner, i debatterna 

och i direkta samtal med regeringens ledning försökt biträda landskapsrege-

ringen mot ett långsiktigt hållbart mål och ett genomförande av en ansvars-

full ekonomisk politik. 

Vi har i text tidigare och också nu sett i ord att man vill vara förnuftig och 

göra det rätta. Men har man sedan kunnat genomföra det i praktiken? Ja, jag 

redogjorde just för siffrorna. Här måste nog betyget bli att i den viktigaste 

ekonomiska förändringen har resultatet blivit magert. 

Igen skriver man i budgeten om några omorganiseringar: den första, en ny 

revisionsmyndighet är kostnadsdrivande. Den andra, en polisstyrelse, kan på 

sikt skapa en effektivare polismyndighet, om målsättningen är den rätta. Den 

tredje, en samordnad fastighetsförvaltning, bör vara besparande om uppläg-

get och målsättningarna är det rätta. Den fjärde, bolagisering av verksamhet-

er i av landskapsregeringen helägda bolag torde knappast ge några positiva 

ekonomiska effekter om man bibehåller samma ledningsfilosofier som idag. 

Gymnasialstadiereformen blev med lagtinget tunga och avgörande med-

verkan, ett tack kulturutskottet och övriga kollegor i lagtinget, en reform som 

kan göra gymnasialstadieutbildningen både bättre och kostnadseffektivare. 

Men trots det kan inte landskapsregeringen i budgeten för 2011 redovisa 

några konkreta följder i de riktningarna. 

Inom följande områden där vi också föreslagit strukturella förändringar 

ser vi dock inga resultat alls eller mycket obetydliga resultat när det gäller ut-

vecklingen av konsumtionsutgifterna: 

1. En personalförsörjningsplanering som använder sig av den pågående na-

turliga avgången för att successivt minska landskapsregeringskostymen där 

det politiskt är önskvärt att möjliggöra överföringar på nya politiska priorite-

ringar när det gäller servicen till medborgarna.  

2. Skärgårdstrafikens avtal och driftsformer för att för samma pengar leve-

rera mera skärgårdstrafik. 

3. Man har inte kommit långt när det gäller primärnäringarnas finansiering 

och den av landskapsregeringens bekostade personalstab inom sektorn. 

4. Det finns åtskilligt att göra för att göra alla näringsstöd produktions- och 

tillväxtmaximerande. 

5. Vi noterar avsaknaden av vettiga målsättningen och riktlinjer för en nöd-

vändig samhällsreform där nu skillnaden i ekonomiskt styrka mellan t.ex. 

Kökar och Jomala är helt alarmerande stor, men där också servicen till med-

borgarna alltmer börjar bli beroende av bosättningskommun. 

Jag ska litet mera i detalj beröra dessa områden där politisk styrka och le-

darskap måste förbättras och skärpas för att resultat ska kunna redovisas in-

för Ålands folk. 
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För det första, skärgårdstrafiken. Vi föreslår att man först måste lägga 

grunden för hur skärgårdstrafiken ska vara uppbyggd. Därefter kan man 

börja diskutera genomförandet av delvis ett kortruttsystem osv. Man måste 

ha klart för sig vad man näringspolitiskt vill med skärgårdskommunernas 

förmåga att kunna försörja sin befolkning. Det här underlaget måste man 

först ta fram och det måste göras i rätt ordning. Vi har därför vågat föreslå att 

hela skärgårdstrafiken, utom Vårdö-trafiken, skulle ledas över Föglö. Vi är 

fullt medvetna om att när det gäller norra linjen finns det problem. Hur ska 

man klara Brändö- och Kumlingetrafiken i ett sådant system? Men vi lägger 

fram det här förslaget därför att vi ser att man nu måste börja komma till 

skott i den här frågan. Vi håller med landskapsregeringen om nödvändighet-

en av det.  

Vi har problem med den tunga trafiken även med ett kortruttsystem. Den 

tunga trafiken behövs också för skärgårdsföretagare. Hur ska den trafiken 

vara arrangerad? Ska vi ha en parallell trafik till riket både på norra och södra 

linjen? Det måste man lösa när man diskuterar den här plattformen för skär-

gårdstrafiken. Det finns skäl, precis som lantrådet var inne på, att här föra en 

bred politisk diskussion efter att landskapsregeringen har tagit ett tilläggsun-

derlag för den diskussionen. Jag vet att liberalerna har utarbetat flera exem-

plar av vår vision när det gäller framtiden. Vi är beredda att delta i en dis-

kussion om detta och kompromissa för att nå ett vettigt resultat. 

När det gäller samhällsreformen så föreslår vi att lagtinget nu principiellt 

går in för en samhällsreform med målsättningen att säkerställa en likartad 

servicenivå för alla medborgare i landskapet. Vi siktar på att samhällsrefor-

men, åtminstone till sin struktur, bör vara klargjord senast år 2014. Vi behö-

ver ha en sådan optimistisk tidsplan eftersom vi har flera kommuner och flera 

medborgare som har problem med att få den samhällsservice som andra 

medborgare i landskapet får. Vi vill ha en klar struktur på samhällsreformen 

så att landskapsregeringens och lagtingets uppgifter är tydliga när det gäller 

tillsynen, lagstiftningen och det ekonomiska stödet. Vi har inom frisinnad 

samverkan fört en ganska långgående diskussion om ett helt annorlunda sy-

stem där kommunerna kan vara kvar som de är, men att man också inom 

stora delar av socialvården skulle tala om en särskild socialvårdskommun. 

Man kan också föra den typen av diskussion när det gäller utbildningen, om 

en utbildningskommun. Vi är beredda att lägga in det arbetet som vi har lagt 

ner och kommer att lägga ned på den här frågan tillsammans med andra så 

att vi kan nå ett resultat. Huvudsaken är att man kan göra en så bred politisk 

överenskommelse som möjligt.   

Vi är också måna om att man ska ha någon form av garantilagstiftning, att 

man binder nivån på servicen till medborgarna så att den inte blir olika i olika 

delar av landskapet. Det kan behövas i samband med en sådan reform.  

Sedan har vi ett jätteproblem när det gäller storleken på kommunerna 

idag. Mariehamn och Jomala har alldeles utomordentliga möjligheter att 

klara sig inom nuvarande ansvarsområde när det gäller kommunallagen, me-

dan andra små kommuner inte har det. Ska vi då ändra systemet så att de 

passar de små kommunerna eller att det passar de större kommunerna? Här 

måste det bli ganska stora förändringar för att båda målsättningarna ska upp-

fyllas någorlunda. Här behövs det också sannerligen en parlamentarisk grupp 

för att arbeta med den här frågan, som jag förstod att lantrådet resonerade 

kring i varje fall, efter att landskapsregeringen har tagit fram ett vetenskapligt 
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underlag som inkluderar kommunförbundets utredning. Jag kan väl tänka 

mig att någon utomstående borde titta på Åland och ge sitt uppdrag som klart 

inte ska kopiera några modeller i Finland eller Sverige utan man ska försöka 

skapa ett system som långsiktigt kan fungera för landskapet Åland.  

Vi har ytterligare föreslagit att arbetet med det kommande LBU-

programmet omedelbart bör inledas för att inte förlora tid till den delen. Och 

att programmet görs tydligt marknads- och förädlingsinriktat och koncentre-

ras till heltidslantbrukare. Det betyder inte att deltidslantbrukare ska uteslu-

tas, men vi får en starkare konstruktion till den delen.  

Sedan ytterligare en sak, som vi inte har antecknat i vår motion, det är en 

komplett personalförsörjningsplan. Det bästa sättet att banta och omfördela i 

förvaltningen när man beaktar den naturliga avgången såsom minusposter, 

då kan man antingen spara pengar eller flytta över personal till mera nöd-

vändiga insatser. Nu har vi sett effekten av det som redovisas i budgeten; mi-

nus 78 tjänster. Vad har man gjort? Läser man budgeten, bilaga 4, så ser man 

att 30 av de här 78 tjänsterna är tagna på ÅHS, 20 av tjänsterna är tagna på 

utbildningen, noll av dessa tjänster är tagna på trafiken, 2, ½ av ordinarie 

tjänster är tagna på näringsavdelningen. Vem talar här om att kärnverksam-

heterna är de viktigaste, det som vi har försökt bevara? Det här räkneexemp-

let visar att så var icke fallet. Det är kärnverksamheterna som har fått minska 

på sin kostym.  

Herr talman! Vårt resonemang som vi för i motion nr 61, och som vi har 

fört tidigare, resulterar i att kunna skapa ett minskat budgetunderskott jäm-

fört med det som landskapsregeringen föreslår för 2011. Vi har räknat ut att 

man med rätt politik ska kunna få en budget i balans redan 2012. Någon kan 

skylla oss för optimism i det sammanhanget, men ni som känner oss väl här 

kanske ändå kan tro att förmågan kan finnas. Vi är nu inte representerade i 

finansutskottet, men vi hoppas att utskottet tar vår enda men brett heltäck-

ande finansmotion nr 61 till seriös behandling. Den ger ett gott underlag för 

att nu snabbt anpassa landskapets kostnadskostym till de givna inkomster 

som vi har att leva på i klumpsummesystemet och som också kan inkludera 

ett överskott i finanserna för kommande lågkonjunkturer. Tack. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag fäste mig lite vid begreppet socialvårdskommun som 

ltl Roger Jansson pratade om.  Jag ser framför mig någon sorts parallell 

till omsorgsförbundet, ett förbund som det har varit svårt att få styrfart 

på. I min egen hemkommun, Jomala kommun, står den sociala sidan för 

52 procent av utgifterna i kommunen. Också där är det svårt att kunna 

hålla någon ekonomisk styrning på den här verksamheten. Men jag är 

inte heller säker på att det är bättre för klienterna bara för att det blir 

större och anonymt. När jag hörde detta med socialvårdskommun så blir 

jag lite fundersam. Är man inne på rätt spår? Det kan bli mycket mera 

kostnadsdrivande utan att det blir bättre. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det framgick av mitt anförande att vi inte säger att vi är 

inne på rätt spår, utan vi säger att vi har resonerat kring alla möjliga 

modeller som vi har kunnat komma på, inklusive färre kommuner. Vi 

har kommit fram till att den totala resurs som finns inom socialvården i 
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landskapet är intressant, resurserna som finns i Mariehamn, i Jomala, i 

Kökar och på Brändö. De totala resurserna i personell kunskap och den 

totala resursen i pengar skulle kunna ge en klart bättre service till de 

åländska medborgarna, oberoende var de bor, om de kunde koordineras 

på ett bra sätt. För att komma vidare i diskussionen har vi kommit på 

den har ganska revolutionerande och annorlunda modellen som nog har 

använts på annat håll, Island är ett exempel och kanske någon annan-

stans också. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tycker att det är ödmjukt och bra att ltl Roger Jansson säger att de 

kanske inte är på rätt spår utan att de resonerar. Från Ålands framtids 

sida har vi absolut inte huggit någonting i sten när det gäller den fram-

tida kommunstrukturen och den framtida serviceproduktionen. Så där i 

ryggmärgen reagerade jag med en gång när jag hörde resonemanget om 

en socialvårdskommun. Risken är stor att man kan få något väldigt 

kostnadsdrivande på halsen. Vi får resonera vidare. 

Ltl Roger Jansson, replik 

När det gäller kostnadsdrivande hör man ibland vid större strukturer att 

ÅHS skulle vara ett exempel på att man kör upp kostnaderna per produ-

cerad enhet. Jag, som har en verkligt långt erfarenhet av den processen, 

kan med säkerhet för min del säga att utan den reformen så hade vi haft 

en betydligt större kostnadskostym, alternativ en mycket sämre service 

för de pengar som vi lägger på det. Erfarenheterna från annat håll visar 

också att så skulle ha blivit fallet. Därmed säger jag inte att vi ska ha en 

ÅHS-modell inom socialsektorn eller utbildningssektorn, men vi bör 

tänka i nya banor för att klara av det här kommunalekonomiska och ser-

viceproblemet gentemot medborgarna, som vi nu allt mera börjar få, 

åtminstone i periferin på Åland.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, herr talman! Jag vill börja med att tacka ltl Roger Jansson för ett 

väldigt insiktsfullt anförande. Jag delar också ledamotens uppfattningar 

i mångt och mycket om hur samhället ska drivas. Jag delar dock inte 

uppfattningarna fullt ut, vilket ju vore märkvärdigt eftersom vi tillhör 

olika partier.  

Vad gäller kortruttssystemet och dess utbyggnad så är vi helt överens. 

Jag tycker också att det är väldigt viktigt att den debatt som vi för kring 

kortrutten, kortruttsmeddelandet och skärgårdstrafiken ska vara bred. 

Alla ska ha möjligheter att framföra sina synpunkter. Samhället och 

skärgården vinner på det i mångt och mycket.  

Jag delar ledamotens syn på att han är en stor optimist, speciellt vad 

gäller finansmotion 61. Det isolerade underskottet för år 2011 är kalkyle-

rat till 35 miljoner euro. Det vore intressant att ta del av exakt hur ltl 

Roger Jansson har tänkt sig en minskning av 35 miljoner inom loppet av 

två år. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! När det gäller det sista så är det inte någon vits att läsa vår 

motion såsom en viss potentat läser Bibeln. Det redovisade underskot-

tet, efter att man har använt fonderingarna, är 15 miljoner och det före-

slår vi att minskas med 5 miljoner. För nästa år är det 10 miljoner och 

det föreslår vi att man får bort. Det är de nivåer vi har avsett i vår text. 

Jag tror att det framgår ganska tydligt faktiskt. 

När det gäller politiken om skärgårdstrafiken har det förvånat mig att 

man alltid har velat föra resonemanget utifrån att man ska in till Marie-

hamn så fort som möjligt. Det är det som är det viktiga i all skärgårds-

trafik. Jag har, under 30 år, förvånat mig jätte mycket över att man inte 

har mera självförtroende att man tror att man kan bygga upp service-

strukturer och företag i skärgården som kan tjäna hela skärgården. För 

att det ska fungera måste man binda ihop norra och södra skärgården. 

Det där har alltid skärgårdsborna kritiserat oss för och sagt att de vill så 

fort som möjligt in till i Långnäs eller Hummelvik. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, herr talman! Skärgårdsborna har i 30 års tid velat in till Marie-

hamn, till centralorten, för att uträtta sina ärenden, säger ltl Roger Jans-

son. Jag tror inte att vi de närmaste 10-15 åren kommer att se någon 

förändring, kanske på sikt så jag håller ändå en dörr öppen. Jag håller 

även dörren öppen för fortsatta goda diskussioner vad gäller utveckling-

en av kortrutten i skärgården.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Ltl Jansson talar om nivåerna på service. Han näm-

ner lagstiftning som skulle kunna trygga att nivåerna inte kommer att 

skilja sig alltför mycket i olika delar av landskapet. Det är bra. Jag tror 

att vi har en del att diskutera om detta. Jag har tidigare nämnt regional 

skärgårdslag eller vad man ska kalla det. Ltl Jansson kallade det för 

trygghetslag. Men, okej, det bli nog bra. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag har aldrig trott på kopiering av tankegångarna kring 

den finska skärgårdslagen. Den har visat att den lagen inte har resulterat 

i någon bättre service för rikets skärgårdsbor, allra minst jämfört med 

förhållandena på Åland. Jag har aldrig förstått resonemanget att man 

ville ha ett likartat system och därmed skulle man klara servicenivån i 

skärgården när det gäller samhällsservice som trafik osv. Vad vi talar 

om, i samband med om vår motion, är att när man skapar större system 

inom socialvårdssystemet för att vara mer kostnadseffektivt och kunna 

ge bättre service runt hela Åland och kanske också inom delar av utbild-

ningssystemet, så måste man säkerställa att de som är i periferin och är 

färre till antalet ges ungefär samma nivå som ges till dem som är i cent-

rum och som är fler till antalet. Det är det som vi talar om här när det 
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gäller någon form av garantilagstiftning i samband med samhällsreform, 

utan reform behövs det inte. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Det var därför som jag brukar börja prata om reg-

ionallag istället för skärgårdslagen. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Det är tre saker som jag tänkte ta upp i det här anförandet. Det 

är för det första, grunden för vår välfärd, den ekonomiska utvecklingen. För 

det andra, självstyrelseutvecklingen, och för det tredje vårt svenska språk. 

Ett mantra som den sittande regeringen har upprepat under de tre år den 

suttit vid makten är att det ska vara en hållbar utveckling. Begreppet har an-

vänts som ett svepande modeord utan dess mera täckning. Under rubriken 

hållbar utveckling står det nu att ”landskapsregeringens arbete ska genom-

syras av hållbar utveckling.” 

Men är det så? Vad betyder det? Har landskapsregeringen en hållbar poli-

tik? I ekonomiska termer har de det definitivt inte! Det brukar talas om dukat 

bord i politiska sammanhang, men för kommande landskapsregering så finns 

inte ens smulorna kvar på bordet. Underskottet är år 2012, enligt prognos, 89 

miljoner euro, inkl. tömningen av utjämningsfonden. Alltså 90 miljoner back 

blir saldot för denna regering. Värt att notera är att det fanns ett ackumulerat 

överskott på 27,8 miljoner euro när denna regering trädde till och 47,8 miljo-

ner i utjämningsfonden. 

Landskapsregeringen kommer att säga och har sagt det också idag: Vi 

kunde inte rå för finanskrisen. Det är givetvis sant. I remissdebatten hösten 

2008 sade både näringsminister och finansminister att krisen inte kommer 

att beröra Åland. Det kunde delvis ha varit så, om Åland inte skulle vara så 

starkt kopplad till den finska statsekonomin som vi nu är. Nu blir vi bara att 

åka berg- och dalbana med den finska statsekonomin. Och då gäller det för 

Åland att hålla i sig så vi inte ramlar ur vagnen.  

Skulle landskapsregeringen ha insett detta, så skulle inte år 2009 i ekono-

miska termer ha varit ett förlorat år och underskottet idag skulle ha varit be-

tydligt lägre. Men hösten 2009, bättre sent än aldrig, insåg ändå landskaps-

regeringen att det här håller inte, vi måste tydligen göra något. Därför avise-

rades strukturförändringar i budgetförslaget för detta år, tyvärr har det inte 

blivit förverkligade. Minister Katrin Sjögren sade att 80-90 tjänster har för-

svunnit. Det vore intressant om man kunde redovisa det här mera i detalj till 

finansutskottet.  

Låt mig ta exempel ur den tilläggsbudgeten som levererades i september i 

år. Det sägs så här under trafikavdelningen: ”Därtill kan nämnas att arbetet 

med att bjuda ut m/s Viggen som driftsentreprenad fortgår. Under somma-

ren bjöds driften av trafiken mellan Åva och Jurmo ut som totalentrepre-

nad. Inga anbud inkom”. Vidare sades det: ”På Gudingen bjöds under som-

maren café-mathållning-städning ut på entreprenad. Inga anbud inkom.” 

Men anbudsförfrågningarna har varit så formulerade att det har varit en 

omöjlighet för en seriös entreprenör att ge ett anbud. Mycket tyder på att tra-

fikavdelningen inte velat ha några anbud. Som känt, som man ropar i skogen 
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får man svar. Man vet ju inte om man ska skratta eller gråta när det står i 

budgetförslaget vi behandlar nu så här under rubriken, Konkurrensut-

sättning: ”Under år 2011 fortsätter arbetet i enlighet med vad som angivits 

i tidigare budgeter.” Ja, bevare oss väl.  

Det kan vara skäl att påminna om att det i nämnda tilläggsbudget från sep-

tember i år stod så här: ” Ett uppdaterat kortruttsmeddelande kommer att 

presenteras för lagtinget innan årsskiftet.” Inget tyder på att det blir så. 

Utan istället får vi nu se ett anslag på hela 1 miljon euro för bl.a. konsultarvo-

den angående kortrutt. Nog vore det väl ändå på sin plats att lagtinget först 

får slå fast de politiska prioriteringarna innan det tas in dyra konsulter som 

ska tala om hur politiken ska drivas. Det känns väldigt bakvänt.  

Det sägs också att; ”omorganisationen innebär således ett nettotillskott 

om två tjänster”. Så sägs det om de interna omflyttningarna på trafikavdel-

ningen. Det här exemplifierade finansministern som exempel på insparingar. 

Men det vi ser hittills är att omorganiseringarna har lett till ytterligare två 

tjänster. Det känns lite märkligt.  

Det finns ett populärt TV program som heter cirkus Möller. När man tittar 

på det som jag nämnde nu, när man tittar på tjärasfaltskalabaliken och 

Skarvsoppan mm. så är det inte så förvånade att man hör att folk ibland kal-

lar trafikavdelningen för cirkus Törnroos. Hur länge ska den föreställningen 

pågå riktigt? 

Med det här exemplet ville jag visa att landskapsregeringen inte ens fullföl-

jer de spar- och strukturförslag som efter mycket möda lades fram för ett år 

sedan. Varför? Svaret är troligtvis för att prognoserna för klumpsumman lite 

pekar uppåt just nu. Och agerandet visar på ett ovanligt tydligt sätt hur lite 

det förs en ansvarsfull konjunktur- och finanspolitik. Det är klumpsummans 

uppgång och nergång som styr politiken. Berg- och dalbanan fortsätter sin 

färd, med konduktör Perämaa i baksätet! 

Trots stora underskott så ökar landskapsregeringens egen konsumtion 

igen, i motsats till vad lantrådet sade i inledningen av den här debatten. Vi 

kan se det på alla avdelningar utom på näringsavdelningen.  

Däremot minskar investeringar när det gäller byggnation, överföringar ute 

i samhället som leder till aktivitet, näringsavdelningen minskar anslagen som 

leder till aktivitet ute i näringslivet. Det som håller igång samhället och skap-

ar sysselsättning drar landskapsregeringen ner på. Det är en helt bakvänd och 

oansvarig politik.  

Att med dessa underskott föreslå att självstyrelsegården, ska byggas om för 

11 miljoner euro ja, man finner inte ord, det är förvånande. Att igen gå med 

på nya tjänster helt efter tjänstemännens önskemål är lika förvånande. 

Herr talman! Lantrådet valde att presentera den här budgeten i byggter-

mer, det pratades om arkitektur osv. Men alla som har lite hum om byggnat-

ion vet att man börjar med grunden och ser till att den är stadig och robust. 

En stadig grund för ett samhällsbygge är ett fungerande näringsliv som gene-

rerar skatteintäkter. Utan skatteintäkter blir det inte skolor, hälsovård och 

åldringsvård för att nämna ett par exempel. Vi pratar alltså om grunden för 

vår välfärd. Men ändå kommer perioden 2007-2011 att gå till självstyrelse-

historien som perioden då det inte fanns en näringspolitik i landskapet 

Åland, vilket jag tycker är beklagligt. En titt i budgetförslaget visar att nä-

ringsavdelningens målsättningar under år 2011 är, för det första, att fullfölja 

de strukturella förändringarna inom försöksodlingen, avbytarverksamheten 
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och produktionen av fiskyngel samt, för det andra, införa ett elektroniskt an-

sökningsförfarande för delar av lantbruksstöden. 

När det gäller punkt ett så var det samma frågor som var aktuella i fjol och 

punkt två bygger på ett förslag som jag gav. Tack för det stödet. Men, är det 

här näringspolitik? Nej, det är, som resten av detta budgetförslag, ren och 

skär förvaltning. 

Herr talman! I finansmotion nr 53 om ”Bättre förutsättningar för näringsli-

vet” skissar jag lite på hur man kunde få tillstånd en näringspolitik igen. Den 

åländska näringspolitiken har under den senaste tiden befunnit sig på ett 

alltmera akademiskt plan. Jag träffar ganska ofta företagare som är miss-

nöjda och säger att det är meningslöst att besöka näringsavdelningen. Då har 

vi ett problem, som jag ser det. De företagsundersökningar som gjorts har 

nästan alltid visat på att minskad byråkrati och bättre förutsättningar att 

driva företag har kommit som nummer ett på företagens önskelista. Ett pro-

jekt för att minska byråkratin borde ha startats för länge sedan. Med nuva-

rande krångel bör företagscoacher som hjälper företagare till rätta i byråkra-

tidjungeln inrättas. När det gäller att skapa bästa möjliga förutsättningar för 

företagande är de största experterna företagarna själva. För att få en nystart 

på näringspolitiken bör näringsavdelningen, tillsammans med de olika nä-

ringsgrenarna, genomföra branschanalyser, bearbeta analyserna och utforma 

sektorsvisa utvecklingsstrategier. Landskapsregeringens uppgift bör vara att 

ge det åländska näringslivet goda förutsättningar för verksamhet, utveckling 

och risktagande och inte bara se till den egna förvaltningen. Ett exempel på 

det är att man igen försöker inrätta en ”superkombi-deluxe-tjänst”, dvs en 

tillfällig tjänst som näringslivsutvecklare med uppgift att implementera den 

nya turismstrategin, genomföra den klusterutredningen samt att verka som 

sekreterare i skärgårdsnämnden. Som flera redan har sagt, arbetsbeskriv-

ningen är fullständigt orealistisk och anslaget för tf. tjänsten bör strykas.  

Däremot är det oansvarigt och oengagerat att inte tillse att den viktigaste 

näringen på Åland dvs. sjöfarten åtminstone har en ordinarie tjänsteman på 

heltid. Sjöfartsfrågorna har en längre tid fört en undanskymd tillvaro under 

finansministern, men ingen skugga skall falla över honom, han gjort så gott 

det går. Men jag ser det som självklart att sjöfarten återfår sin rättmättiga 

plats och uppmärksamhet där den hör hemma, alltså på näringsavdelningen. 

Det är viktigt att näringslivsutvecklingen för den åländska sjöfarten tas på 

allvar och ges resurser. Det här är inget som går av sig självt. Därför är det vä-

sentligt att det inrättas en ordinarie heltidstjänst som sjöfartsutvecklare. De 

övriga tjänster som landskapsregeringen föreslår kan bra strykas i relation till 

detta. 

Herr talman! När det gäller självstyrelseutvecklingen så har en parlamen-

tarisk grupp skissat på hur ett nytt självstyrelsessystem skulle se ut. Huvud-

målet för reformen är att Ålands befolkning ska kunna ordna sin tillvaro efter 

egen önskan i större utsträckning än tidigare. Det har också sagts att de poli-

tiska medlen, för att nå det här, är att den misstro som finns mellan båda par-

ter i vårt självstyrelsesystem skulle bytas mot förtroende. Den rättskamp som 

vi ofta driver ifrån åländsk sida skulle bytas mot förhandling. Den kontroll 

som finns självstyrelsesystemet skulle ersätts av politisk dialog.  

Det levererades ett enigt betänkande. Det har väckt förvåning att också 

Ålands Framtid stod bakom betänkandet. Har Ålands Framtid kastat in själv-
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ständighetshandduken? Nej, definitivt inte! Tror Ålands Framtid nu att Fin-

land kommer att ha en mera mogen inställning till den åländska självstyrel-

sen och gå med på en utveckling? Nej, troligtvis inte. Och det fanns formule-

ringar som gjorde att vi var tveksamma in i det sista, men efter att vi lyckades 

få formuleringarna tydligare och mera framåtsyftande, gick vi med. Framför-

allt för att bidra till en enighet. En enighet, som är en stor styrka när vi ska 

förhandla med Finland. Vi måste kunna enas när stora frågor står på spel här 

på Åland. Notera huvudmålsättningen: Ålands befolkning ska kunna 

ordna sin tillvaro efter egen önskan i så stor utsträckning som 

möjligt. Det finns inget motsatsförhållande i det i Ålands Framtids politik. 

Om vi utgår ifrån att de politiska medel ska vara att misstro byts mot för-

troende, att rättskamp byts mot förhandling och att kontroll ersätts av poli-

tisk dialog då gäller det också att Finlands regering och riksdag använder 

samma politiska medel, annars blir det ingenting. De måste visa förtroende 

och förhandling istället för rena trakasserier mot Åland som är fallet i bl.a. 

den aviserade momsgränssänkningen och framförallt klappjakten på PAF för 

att nu nämna de senaste exemplen. 

Tidtabellen för det här projektet som vi har sjösatt är nästa mandatperiod. 

Om det inte händer något då, om det bara blir platt fall, vad är de övriga par-

tiernas alternativ då? Ålands Framtids alternativ ligger fast, men det vore bra 

för Ålands folk om också övriga partier kan redovisa sina alternativ. Eller har 

ni inte några alternativ? Ska Åland vänta ytterligare 17 år utan någon utveckl-

ing av självbestämmanderätten sker? 

Det sista området som jag vill ta upp, herr talman, är vårt svenska språk. 

Som jag har sagt många, många gånger; för över fyra år sedan, den 25 april 

2006, levererade den parlamentariska språkkommittén sitt betänkande. Be-

tänkandet var ovanligt tydligt och konkret för den typen av betänkanden, 

mycket tack vare Ålands Framtids representant Max Siren.  

Kommittén föreslog bl.a. att landskapsregeringen frågar Finlands regering 

vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att självstyrelselagen framdeles 

ska följas. Det här är något som jag också har tagit upp i alla sammanhang 

under de senaste fyra åren. Det här är någonting som måste följas upp. 

Jag blir glad när jag ser att det står så här i de allmänna motiveringarna i 

år: ”Landskapsregeringen kommer att fortsätta ställa krav på att rikets re-

gering tar ett aktivt ansvar för att lösa problemen så att språkservicen fun-

gerar i enlighet med självstyrelselagen”. Jag tycker det är lite magstarkt av 

landskapsregeringen att skriva att de kommer att fortsätta ställa krav. Jag no-

terade att lantrådet sade i sin presentation att vi har ställt krav ifrån land-

skapsregeringens sida. Den som följt dessa frågor noga vet att det tyvärr inte 

hänt något tidigare. Flera än Ålands Framtid måste öppet våga erkänna, det 

som ändå redan är uppenbart för många, många ålänningar, nämligen att 

svenska språket inte har någon framtid i Finland, och som en konsekvens av 

detta är att också Åland blir finskt om vi håller fast vid nuvarande politik. 

Den språkliga utvecklingen i Finland går i rask takt åt fel håll och det finns 

definitivt inte tid för ytterligare fyra förlorade år. Därför önskar jag främst att 

liberalerna och centern nu förklarar hur de rent konkret kommer att driva 

språkfrågan framöver. Kan vi äntligen börja se någon sorts aktivitet? 

Där har det gått 15 minuter. Jag återkommer till mina motioner i ett annat 

anförande.  
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Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Ltl Anders Eriksson, jag håller med om mycket. När 

det gäller näringsavdelningen och arbetet med omstrukturering så vill 

jag inte säga att det handlar om ren och skär förvaltningen. Det fordras 

också en hel del politik, det ska vara nya lagar osv. Nog måste jag säga 

att det är politik också.  

Vi arbetar mycket med minskad byråkrati och entreprenörskap. Det 

tillsattes en grupp år 2009 i samband med företagsamhetens år, den he-

ter naringsliv.ax. Det här är en mycket intressant grupp som kommer att 

fortsätta. Vi på avdelningen träffar näringslivet med jämna mellanrum 

och vi diskuterar just sådana frågor, bl.a. hur vi ska förenkla byråkratin, 

hur vi ska få in entreprenörskap redan i skolorna. Jag har också aviserat 

att vi kommer att träffas innan vi lägger budgeten nästa år för att disku-

tera sådana frågor som är viktiga för näringslivet. 

När det gäller näringslivsutvecklaren så har alla tydligen åsikter om 

att det är en spretig tjänst och att det inte kommer att fungera. Jag tyck-

er trots allt att det är bättre att ha en människa som kan jobba med de 

här tre viktiga sakerna än att inte ha någon människa alls. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag undrar om näringsminister inser hur pass tydlig han var i den sista 

meningen? Det finns inte någon som kan jobba med turism, det finns 

inte någon som kan jobba med sjöfart utan man måste skaffa en t.f. 

tjänst som ska sköta allt det här. Nog måste näringsministern inse att 

det här arrangemanget inte är hållbart. Anser inte näringsministern att 

sjöfarten är en så pass viktig näring att han varmt kunde understöda den 

motion som ltl Roger Jansson och jag har lämnat in om att det behövs 

en ordinarie tjänst när det gäller sjöfartsfrågorna? 

Näringsministern säger ofta att vi arbetar med det här, vilket är lätt 

att säga. Jag hoppas att ministern, som har ett förflutet i lagtinget, kan 

förstå att det vore intressant om lagtinget kunde få någon redovisning 

över de konkreta åtgärderna, vad man har uppnått t.ex. när det gäller 

minskningen av byråkratin. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Ja, jag håller med om att sjöfarten är enormt viktig. 

Det är ju den viktigaste bransch vi har. Samtidigt är det också viktigt att 

vi kan göra något av turismen, trots att turismen bara är en liten del av 

vår BNP. Vi arbetar nu med en ny strategi och ska förbättra och dra 

nytta av den potential som finns. I utredningen om ”Attraktiva Åland 

framhöll man betydelsen av att det finns en person i landskapet på nä-

ringsavdelningen som kan ta hand om implementeringen. Okej, det 

räckte bara till en person här. Men det är i varje fall bättre än ingen alls. 

Det visar en vilja. När det finns mera pengar och resurser så får vi utöka. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag noterar att näringsminister Eliasson lite följer sin företrädares spår. 

Han sa också alltid att han håller med, han håller med. Men det gäller 



  

176 

inom politiken att man prioriterar vad man vill och att man driver de 

frågorna. Jag tycker nog att det skulle vara synnerligen viktigt om nä-

ringsministern håller med om att Ålands sjöfart är den viktigaste nä-

ringen som vi har, och att man ser till att det finns resurser som kan ar-

beta med de frågorna. Det här är ingenting som går av sig självt. Det 

finns t.ex. tjänster som kommunikationschef och vad som helst som 

man kan dra in om man sätter det i relation till hur viktigt det skulle 

vara att ha folk som kunde arbeta med det här. Det måste synas, värde-

rade näringsminister, i de konkreta förslagen som landskapsregeringen 

lägger för att man ska tro på att ministern verkligen håller med. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Jag önskar komma med några förtydligande som rör An-

ders Erikssons anförande angående trafikavdelningen.  

För det första vill jag säga att jag delar helt ltl Anders Erikssons upp-

fattning om att upphandlingarna är komplicerade. De är verkligt svår-

hanterliga, både för avdelningarna och för dem som ska bjuda på det 

som vi bjuder ut. Det är fråga om EU-upphandlingar, eftersom det över-

stiger tröskelvärde så det finns inte så mycket som vi kan göra. Vi har 

tagit kontakt med åländskt näringsliv och de tillsammans med trafikav-

delningen informerar och åländskt näringsliv assisterar också och hjäl-

per till så att man ska få formalia korrekt beskrivet.  

Vad sedan gäller konsultarvodena för kortruttsmeddelandet så är det 

tänkt att meddelande ska vara i två steg. Det sätts inte in några externa 

konsulter för att arbeta med det förrän lagtinget har givit klartecken för 

hur man vill ha det.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det sistnämnda så tycker jag att det skulle vara väsentligt 

att veta när lagtinget kan få ta del av kortruttsmeddelandet. Det känns 

väldigt bakvänt att vara med och bevilja en miljon utan att man vet vad 

dessa medel ska gå till och faktiskt utan att landskapsregeringen också 

vet vad de ska användas till, tror jag. Kortruttsmeddelandet borde ju 

komma först.  

När det gäller anbudsupphandlingarna så har jag förstått att krav som 

har ställts på säkerhet, backup osv har varit på en sådan nivå att inte ens 

landskapsregeringen själv, såsom den drivs nu, har kunnat uppfylla de 

kraven. Vi pratade om sjöfartskunnande i tidigare repliker. Finns det 

sjöfartskunnandet, som borde finnas på trafikavdelningen, när det gäller 

upphandlingar och när det gäller att sköta de här frågorna överhuvudta-

get? Jag känner inte till det, så jag säger inte att det är så, men jag ställer 

frågan om kunnandet finns, som borde finnas, när det gäller det. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Vad gäller kompetensen på trafikavdelningen så har vi i 

dagsläget nautisk kompetens anställd. Vi har en pågående process där vi 

söker teknisk kompetens. Min personliga uppfattning är att minimikra-
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ven för att bedriva rederiverksamhet är att det både finns teknisk och 

nautisk kompetens på avdelningen.  

När det gäller EU-upphandlingen och landskapsregeringens hante-

ring där, så tror jag att landskapsregeringen måste bestämma sig för vad 

man vill. Ettdera så upphandlar vi trafiken på marknadsmässiga villkor, 

annars gör vi det inte. De krav som har ställts upplever jag inte att ha va-

rit ohemula. Däremot har de varit förändrade jämfört med hur proces-

sen tidigare har hanterats och hur det har sett ut.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det är kanske inte någon idé att fortsätta nu. Jag vill bara 

säga att jag gärna skulle ha velat ha ett svar på när kortruttsmeddelan-

det kommer. Jag noterade att ltl Mika Nordberg också ställde den frågan 

tidigare till landskapsregeringen. Jag ser nog det som väldigt väsentligt 

innan man kan gå vidare när det gäller behandlingen av en miljon. Det 

är oerhört mycket pengar. Nog måste man kunna presentera lite mera 

tankar ifrån landskapsregeringens sida, vad man tänker sig innan lag-

tinget kan gå med på någonting sådant.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Debatten avbryts här och återupptas vid morgondagens 

plenum kl. 09.30. 

För kännedom 

80 Förändring av rätten till avbytare 

Landskapsregeringens framställning (FR 5/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen den 22.11.2010.  

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls i morgon tisdagen 16 november kl. 09.30.Plenum är avslutat. (Ple-

num avslutades kl. 17.01). 
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Plenum börjar  

Närvaroregistrering. 27 ledamöter är närvarande.  

Herr landshövding! 

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

republikens presidents framställningar till Ålands lagting om bifall till dels 

avtalet med Turkiet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på 

inkomst, dels stadgan för Internationella byrån för förnybar energi (IRENA) 

och dels överenskommelsen om att effektivisera samarbetet mellan republi-

kens Finlands regering och Amerikas förenta staters regering för att före-

bygga och bekämpa brottslighet. 

Talmannen 

Tack herr landshövding. Ärendena kommer att behandlas i vederbörlig ordning.  

Remiss 

1 Budget för landskapet Åland 2011 

Landskapsregeringens framställning (FR 1/2010-2011)  
Finansmotionerna nr 1-78 (FM 1-78/2010-2011) 

Debatten i ärendet avbröts vid gårdagens plenum då beslut fattades om att ärendet ska 

remitteras till finansutskottet. Diskussionen fortsätter nu i enlighet med talmanskonfe-

rensens rekommendation. Först diskuteras landskapsregeringens och kansliavdelning-

ens förvaltningsområde. 

Minister Roger Eriksson 

Herr talman! Inledningsvis vill jag konstatera att vi redan igår diskuterade 

den ekonomiska utvecklingen, landskapets budget och prognoserna på hur vi 

ser på framtiden. Jag kan nämna att för min avdelnings del, kansliavdelning-

en, innebär det att konsumtionsutgifterna ökar något, främst beroende på att 

vi har ett valår nästa år och att vi måste genomföra en inspektion och kontroll 

av en oljecistern. Kontrollen måste vi göra nu, vi har tidigare lyckats för-

handla oss till att det inte behöver ske, men nu har situationen blivit att vi 

måste göra den. Det har att göra med olika tidpunkter och kontroller. Den 

här cisternen har inte kontrollerats sedan 1985. Vi kan använda den tills den 

blir nästan tom och då kan vi göra kontrollen. Vi har förhandlat oss till en bra 

lösning. 
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Sedan, herr talman, har det också diskuterats mycket om strukturföränd-

ringar och organisationsförändringar. Det är ett arbete som vi har inlett och 

som vi tänker fortsätta med på kansliavdelningen. Vi har ett omfattande ar-

bete på kansliavdelningen, organisationsförändringar. Den ska ombildas till 

en avdelning som vi har benämnt förvaltningschefens kansli. Tanken är att 

det ska finnas olika enheter, rättsserviceenheter, registraturen, kommunikat-

ion, personalenhet, jämställdhetsfrågor och EU-enheten. Det är ett arbete 

som kommer att förutsätta vissa lagstiftningsåtgärder. Det tänkte vi förbe-

reda under 2011 och så ska det verkställas efter valet. Vi ska ha en ny modern, 

omarbetad kansliavdelning till nästa mandatperiod. Det här innebär att den 

ska vara mera flexibel, vi ska bättre utnyttja de befintliga resurserna. Den ska 

utgöra en stabsfunktion, både för den politiska ledningen och för förvaltning-

en. Vi har, herr talman, en bestämd uppfattning från regeringssidan att det 

här blir ett effektivt utnyttjande av befintliga resurser.  

Det innebär också som följd att byggnadsbyrån kommer att genomgå stora 

förbättringar. Den ska utgöra en självständig resursenhet, den ska handha 

myndighetsutövningen. Den har det administrativa och ekonomiska ansvaret 

för landskapets alla fastigheter. Tanken är att man ska betona det ekono-

miska ansvarstagandet, en enhetlig och ändamålsenlig, ekonomisk förvalt-

ning. Det har också som följd att systemet med internhyra måste utvecklas. 

Det finns redan nu med här i informationssyfte till de delar vi har hunnit göra 

det färdigt. Av sakens natur är det så att vissa fastigheter som närmast har 

musealt värde inte kommer att ingå i det här. Det kommer i sin förlängning 

att innebära att vi ska ha ett fastighetsverk, fastighetsbolag kanske, som ska 

stå för landskapets förvaltning, underhåll och byggande. Med de här tankarna 

får man en synnerligen effektiv och smidig fastighetsförvaltning. Det här är, 

herr talman, ganska stora omorganiseringar, allt för att anpassa den ekono-

miska kostymen till verkligheten.  

Jag tänker sedan ta upp ett annat ärende. Det har också diskuterats ganska 

mycket om polisen och polisens verksamhet. Inledningsvis vill jag poängtera 

att man bör särskilja vad polisens interna problem är. Jag kan nämna att 

även den här landskapsregeringen har ställt upp med hjälp och stödåtgärder, 

personalavdelningen, konsulter etc. Landskapsregeringen har tagit ansvar för 

att polismyndighetens arbete ska kunna utföras på ett kostnadseffektivt sätt 

och enligt regelverket.  

Flera åtgärder på vår åtgärdskatalog som det framkommer här i budgeten, 

är att vi ämnar tillsätta en polisstyrelse. Styrelsens uppgifter kommer att vara 

att se till att polismyndighetens verksamhet bedrivs enligt lagstiftning samt 

enligt lagtingets och landskapsregeringens riktlinjer och prioriteringar. Jag 

kan framföra att vi har kommit långt i processen. Vi börjar närma oss en pro-

dukt, som är färdig att föra över till lagberedningen. Jag vill också inflika att 

det är en myndighet som kommer att utföra funktioner, övervakning, tillsyn 

över bl a lotteri och framför allt om det går som den politiska ambitionen är, 

även tillsyn över jordförvärvs- och näringsrättstillstånden. Den frågan har va-

rit på tapeten flera gånger om och här har vi en synnerligen bra möjlighet att 

få alla de här svåra tillsynsfunktionerna under en enda myndighet.  

Andra åtgärder som vi har tänkt inom polisen är det här med polishuset. I 

en tidigare debatt kom det fram att vi gjorde en undersökning och det visade 

sig att ett nytt hus blev alldeles för kostnadsdrivande. Som det framkommer 

ur budgettexten, har vi tittat på renovering och tillbyggnad. Vi har också kon-
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takter där privata intressenter finns och där finns det olika möjligheter. En 

möjlighet är t ex att vi hyr ändamålsenliga lokaler, att vi deltar i renovering-

en, uppbyggnaden, så att den också kan bli för polismyndighetens behov. Det 

här är en åtgärd som vi planerar enligt budgetförslaget.  

Vidare för att underlätta för polismyndighetens situation, har vi också tillå-

tit att man ska få tillsätta en tjänst till, förut har det varit fyra vakanta och nu 

är det tre. Detta för att underlätta personalsituationen. Vidare kan jag nämna 

att vi har arbetat mycket med olika direktiv, befolkningsföreskrifter som 

anges i olika regelverk för hur olika regelverk ska tolkas. Närmast kommer 

det från inrikesministeriet, för att se vilken vår behörighet är och vilken rikets 

behörighet är, vilka som ska tillämpas här och till vilka delar. Med detta vill 

jag, herr talman, ha sagt att landskapsregeringen har tagit sitt ansvar för att 

underlätta polismyndighetens arbete.  

En tredje fråga som kan tas upp här och som också berördes tidigare, 

handlar om vindkraft och förnyelsebar energi. Det är viktigt att komma ihåg 

att förnyelsebar energi innebär annat än enbart vindkraft. I propositionen 

som föreligger nu är det vind och biogas som man diskuterar. Sedan finns det 

biobränsle, men då är det närmast flis som kommer ifråga.  

Processen, som ni kanske känner till, har varit att det är en politisk vilja 

från rikshåll att Åland ska med i det här inmatningstariffsystemet. Man har 

hänvisat till gällande lagstiftning att vi inte kan vara med. Processen har varit 

mycket aktiv från landskapsregeringens sida, vi har kontakter både på tjäns-

temanna- och politisk nivå. I förslaget har det varit så att Åland inte är exklu-

derat. Okey, vi kanske kan vara med, men nu har det också visat sig att 

Ålandsdelegationen, grundlagsutskottet, skogsbruks- och jordbruksutskottet 

har sagt att Åland kan vara med i systemet. Det här är ett stort steg på vägen 

för att komma med i systemet. Vi är inte där ännu, men vi har utvecklat ett 

samrådssystem i självstyrelselagen, där ska vi sitta med och diskutera. Det 

finns olika modeller, men en modell är t ex att vi jobbar för vår egen del och 

därefter så kuggar staten i. Målsättningen är, herr talman, att våra åländska 

aktörer ska vara fullt ut med i detta inmatningssystem.  

Det finns andra saker inom mina ansvarsområden. Jag kan nämna det här 

med nationell expert för det är en ny sak. Tanken är att vi ska avlöna en till-

fällig tjänst som nationell expert vid EU-kommissionen. Det ser vi från rege-

ringens sida som ett stort framsteg för Åland. Det innebär att vi kommer att 

kunna arbeta på alla plan inom EU för att kunna påverka redan i ett tidigare 

skede. Vi har som tur är en tjänsteman som har kvalificerat sig för detta på 

egna meriter. Med detta kommer vi att ha en representant både i Finrep, i 

parlamentet, Calle Hagmans assistent, och även i kommissionen. Det bety-

der, herr talman, att vi har en åländsk representant inom de tre viktigaste or-

ganisationerna inom EU. Det är ett stort progressivt framsteg för landskapet 

Åland för att påverka och vara med redan i beredningsskedet. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Inledningsvis berörde minister Roger Eriksson de anslag 

som regeringen föreslår att tas upp för att kontrollera en cistern för tung 

brännolja som en del av säkerhetslagret och ingår i den här försörj-

ningsberedskapscentralens ansvar. Det som vi har reagerat på är belop-

pet. För att kontrollera en cistern föreslår regeringen att vi ska ta upp 

142 000 euro. Det är en kontroll som heter duga! Är det också middagar, 
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resor eller vad är det som ingår i beloppet? Det skulle vara viktigt att 

ministern klargör vilka kostnader som ingår i det här. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Vilka kostnader som exakt ingår kan jag inte redogöra för. 

Det här är en summa som vi har fått, den innebär alltså inspektion och 

kontroll av cisternen. Jag vågar nog utgå från att det inte ingår några 

middagar och sådana saker här. Utgångspunkten när det här kom 2006-

2007, jag minns inte exakt när, från näringsavdelningen till kansliavdel-

ningen, var summan på ca 200 000 och då var tanken att oljan skulle 

kunna tas bort för att föras till Göteborg och sedan skulle man kunna 

göra den här kontrollen och inspektionen. Nu har vi lyckats förhandla 

fram till den lösningen att vi ska kunna vänta tills cisternen har blivit 

nästan tom och då göra inspektionen och kontrollen. Om jag riktigt 

minns rätt så var priset första gången 200 000 euro och nu har vi med 

det här systemet och de här förhandlingarna sparat 55 000 euro. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ja, det är ju bra det, men kvarstår 140 000 euro. Det är en 

miljon gamla mark, som vi brukar säga vi som är lite äldre. En miljon för 

att kontrollera en cistern? Nog tycker jag att ministern borde kunna re-

dogöra för kostnaderna. Vad ingår i det? Hur ska man inspektera och 

kontrollera för 142 000 euro? 

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Det som ingår i summan är också verkställighet av tidigare 

beslut. Hur man verkställer och inspekterar en sådan här stor cistern 

kan jag inte svara på, det är en teknisk lösning. Jag vet att det finns ca 

200 ton gammalt slam i botten. På tal om sparade pengar så har vår ak-

tiva politik sparat 55 000 euro från utgångspriset som var 200 000. I 

gamla pengar blir det gånger sex. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Minister Eriksson berättade om motiven för en centrali-

serad fastighetsförvaltning, det pratades om fastighetsverk och att det 

var ekonomiska motiv bakom det här. Det här är ju en verksamhet som 

är synnerligen väl lämpad för en privatisering. Det finns specialiserade 

bolag när det gäller fastighetsskötseln. Varför tittar man inte på den bi-

ten? Jag är lite rädd för att det här blir någonting i stil med privatise-

ringarna på trafikavdelningen.  

En annan sak som vi har varit eniga om i lagtinget länge, länge och 

som var uppe i går utan att vi fick något tydligt svar är en åländsk profil 

för polisen när det gäller polisbilar och uniformer osv. Hur länge ska det 

ligga på ministerns bord? 

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! För byggnadsbyråns utveckling och hur den ska landa har 

det diskuterats fastighetsverk, men det kan också bli som ledamot Eriks-

son säger, ett fastighetsbolag där landskapet hyr de här fastigheterna av 
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bolaget på marknadsmässiga normer. Som jag nämnde inledningsvis 

måste vissa fastigheter stå utanför det här om vi tänker på det museala 

värdet, t ex Kastelholm, Bomarsund och andra stora fastigheter. De 

kommer att kräva samhällsstöd för sin fortsatta drift. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! När vi pratar om fastighetsverk, fastighetsbolag säger den 

ansvariga ministern att det ”kan bli”. Nog skulle det vara bra om man 

från landskapsregeringens sida och från kansliministerns sida någon 

gång säger att vi anser politiskt att så här bör det vara. Jag är helt över-

tygad om att man skulle spara mycket pengar om man privatiserade fas-

tighetsskötseln och hade bolag, som faktiskt var experter på det här, 

skötte det på ett rationellt och bra sätt, men vad tycker ministern? Och 

igen, när kommer den åländska profileringen av poliskåren? 

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Jag anförde i mitt anförande att som en följd av detta kan 

det bildas ett fastighetsbolag, det är en av riktlinjerna. Det är inte helt 

otänkbart att det blir så. Vi tittar på lite andra modeller också, staten har 

det s.k. senatsfastighetssystemet.  

När det gäller polisen, herr talman, ska repliken enligt de nya direktiv 

som getts ut, hänföra sig till det som kom i anförandet. Jag har inte 

nämnt om polisens profil här, men jag kan kommentera den ändå. Det 

framkom ur debatten igår att polisbilar av olika orsaker som alla förstår, 

måste vara målade på ett sätt för att vara igenkännbara, ungefär lik-

nande i hela världen. Därför skiljer sig inte våra åländska heller. Nu har 

vi fått hjorten på landskapets polisbilar. På övriga tjänstebilar som land-

skapet innehar finns också hjorten på dörrarna. Det som duger till dem 

duger säkert till polisen också. Tänker vi på de ekonomiskt försvarbara 

lösningarna visar det sig att det här var en mycket kostnadseffektiv lös-

ning.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Igår under finansministerns presentation av budgeten 

angavs införande av stöd till hissinstallationer som en av nästa års stora 

investeringsprojekt. Det har socialdemokraterna ingenting emot, inte 

alls, det har vi motionerat om, men när man läser budgeten under kans-

liavdelningen ser man inte riktigt pengarna som ska vara ett stort inve-

steringsprojekt. Hur mycket pengar handlar det här om egentligen enligt 

kansliminister Eriksson? Enligt vilka principer har man tänkt fördela 

pengarna efter? 

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Det gläder mig att socialdemokraterna också är för det här 

nya i det här momentet, dvs. installering av hissar i våningshus med den 

utgångspunkten att man ska kunna bo längre i sina hem. Det står också 

under momentet att vi ska fastställa principer. Det är de principer som 

vi måste arbeta fram tillsammans med förvaltningen så att de passar in i 
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regelverket som styr stöden. Sedan blir det antagligen, nu spekulerar jag 

förstås, ett stöd till vissa delar av en investering. Det är också ett klart 

faktum att dessa hissinstallationer är väldigt dyra, det vet vi. Det kan 

komma i förlängningen när vi fått igång systemet att vi kanske måste få 

ett anslag under det här momentet. Det får vi se sedan när vi kommit 

igång. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Det här är ett initiativ från socialdemokraterna. Vi mot-

ionerade om detta under fjolårets budget så vi är glada att det finns med 

nu, men det som gör oss väldigt bedrövade är att det inte följer med 

några pengar. Det är väldigt dyra projekt att installera hissar i flerfa-

miljshus. Upp till 400 000 kostar en hiss och här finns det knappt 50 

000. Det räcker inte på långa vägar, knappt en åttondedels hiss i ett fler-

familjshus. Det är lite avslöjande, man går ut och säger att det är ett 

stort investeringsprojekt, men när man börjar skrapa på ytan så följer 

det inte några pengar med. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Från landskapsregeringens sida visar vi på en klar politisk 

signal. Jag vill förstås ha lagtingets stöd och klartecken för den här för-

ändringen, för installation av hissar, så kan vi gå vidare och utveckla 

både principerna och även anslagen. Först måste vi få klartecken, det är 

ingen idé att börja i andra ändan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Jag vill i likhet med ltl Carina Aaltonen ägna min replik åt 

hissarna. Det är många som har förväntningar på det här momentet. 

Människor som jag har mött på gatan har stoppat mig och frågat vad 

som kommer att gälla. Kommer jag att komma i åtnjutande av det här 

stödet? Landskapsregeringen har säkert fått samma frågor som jag har 

fått. Det är väldigt angeläget att landskapsregeringen skulle ge ut krite-

rierna och signalerna till samhället, vad det här momentet betyder. Hur 

mycket är det och vem kan komma i åtnjutande av det? Vilka är kriteri-

erna? Det är helt nödvändigt. Jag tycker att det skulle vara nödvändigt 

redan i det här skedet när man ska anslå en summa. Det ska inte vara 

bara en chimär att det inte räcker till, som det hördes från salen, bara till 

första våningen. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Det hördes från salen att det räcker till första våningen, nå 

våra ambitioner är nog lite högre än det. Det visar sig, det är ett bild-

språk. Tanken med den här diskussionen och budgeten är att vi ska få in 

stödet för hissar under det här momentet. Som det också står i budget-

texten kan vi nu fastställa principen så att vi kan hugga i med regelver-

ket som styr frågorna. Vi måste naturligtvis arbeta med tjänstemännen. 

Sedan blir det troligtvis en stödform som helt eller delvis täcker en inve-

steringskostnad som vi kan stå för. Det kommer förstås att kräva ett 
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högre anslag i förlängningen, men vi vill först få igång den här debatten 

och få det klart här att vi kan jobba åt det här hållet. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Jag hade förväntat mig att man från landskapsregeringens 

sida skulle ha visat på de ambitioner och visioner man har för ett infö-

rande av ett sådant här moment och ett anslag. Det är viktigt för männi-

skor som blir äldre som önskar att bo kvar hemma att man kan göra det. 

Det är också det som står skrivet i alla de dokument som behandlar 

äldreomsorgen, också för dem som har varit på en operation t ex, att 

kunna ha sin rehabilitering i hemmet. Det kan man göra om man kan 

komma upp till andra eller tredje våning genom att åka hiss. Det här an-

das någonting som man tycker att är bra, man har uppfattat att politiska 

motspelare anser att det är ett bra moment att föra in, men man har inte 

tänkt tanken färdigt. Det är lite synd. Det är lite att lura de människor 

som är i behov av den här verksamheten. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Tvärtom, landskapsregeringen avser inte att lura männi-

skor som är i behov av detta. Vår ambition är ungefär det som vtm 

Lindholm föreskrev, alltså att äldre människor skulle kunna bo så länge 

som möjligt hemma i sina lägenheter. Visionen är också att kunna full-

följa det genom att få ett moment där vi kunde sätta in behövliga pengar 

och utarbeta ett regelverk som styr fördelningen av pengarna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Ser man på framtiden för Åland är det en återflyttning och 

en inflyttning som vi har att se fram emot. Av vilken anledning man flyt-

tar till Åland är kanske trygghet och då kommer jag automatiskt in på 

polisen. Det är väl där som man förknippar med trygghet, avsaknad av 

brottslighet osv. Det är viktigt att man ger polisen verksamhetsförut-

sättningar. Man har gett tillbaka en tjänst och det är tacksamt och bra, 

kanske behöver det vara ännu flera, har man konstaterat i polisdelegat-

ionen, där jag sitter med. Man behöver ge en signal från polisen att man 

har kontroll över läget, att de har de resurser som behövs.  

Varför jag begärde repliken ytterligare har med polisstyrelsen att 

göra. Det är något som ska göras, man ska titta på polisens planering, 

man ska titta på resursfördelningen och göra en utvärdering, ett bokslut 

av det här. Det är viktigt då att man har insikt i det och att det sitter po-

liser med i polisstyrelsen. Man borde fundera lite innan man blandar 

ihop allt för mycket, att man inledningsvis kanske har en renodlad polis-

styrelse. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Det som man kortfattade redogjorde för, arbetet med po-

lisstyrelsen, har vi kommit ganska långt med. Vi har också diskuterat 

olika möjligheter, vi har sett hur man har gjort både öster och väster om 

oss och försökt skapat en åländsk polisstyrelse som motsvarar våra be-

hov. Kompetenskraven och vem som ska sitta i den styrelsen är också en 
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fråga som vi processar just nu och det är möjligt att det kan ingå polis-

konstaplar där. Vi får se lite, det beror på om det blir tillsyn av övervak-

ningsmyndigheten, att det inte blir en blandning av att man ska tillse 

och övervaka sig själv. Det måste vi undvika. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Jo, det finns i planeringsskedet. Jag tror att det kan vara 

viktigt att man planera det här ganska noga för det är också en omorga-

nisation och strukturförändring inom polisen och därför kan det vara 

befogat att man avvaktar med tjänster och ser hur många tjänster det 

behövs så att man kommer vidare där. Polisstyrelsen ska ju fylla en 

funktion. Det är viktigt att man går in och vidtar åtgärder. Just nu är po-

lisdelegationen tandlös, utan beslutandemakt. En polisstyrelse med 

makt kan ju också ställa till med ganska mycket om vi inte har insyn i 

det. Medicinen får inte vara värre än sjukdomen. Det är väldigt viktigt 

att inse i det här sammanhanget. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Ambitionen är att medicinen ska vara precis designad för 

sjukdomen. Polisstyrelsens verksamhet och kompetens ska också vara 

det behov som ålänningarna har rätt att kräva av en polisstyrelse. Det är 

också sant som ledamot Mattsson nämnde om polisdelegationen. I mitt 

förslag kommer den att upphöra då det har framkommit att den mest 

har en diskussionsklubbsform och den har visat sig att inte vara effektiv.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Min replik kommer också att beröra polisen. Minister Ro-

ger Eriksson nämnde att man söker hjälp från inrikesministeriet när det 

gäller att organisera polismyndigheten. Det skulle vara intressant att 

mera i detalj höra på vilket sätt man har tänkt sig att använda den hjäl-

pen. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Jag förstår inte riktigt ledamot Ehns fråga. Jag har inte 

sagt någonting om att vi har begärt hjälp från inrikesministeriet. Det har 

vi inte från landskapsregeringens sida. Det jag nämnde här var att det 

kommer olika direktiv och tolkningar av föreskrifter och lagstiftningar 

och hur de ska tolkas. Jag vågar påstå att det är hundratals per år från 

inrikesministeriet. Det är för dem som vi har tillsatt en grupp med mig 

som ordförande, för att se vad som gäller här, till vilken del, och för vilka 

vi ska utfärda egna direktiv. Det här arbetet har varit ett led i processen 

för att underlätta polismyndighetens verksamhetsförutsättningar och 

hjälpa dem i sitt arbete.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag ska komma med ett förtydligande. Jag uppfattade inte 

det i själva anförandet utan jag uppfattade det som om man sökte hjälp 

för någon typ av organisationsarbete vad gäller inrikesministeriet. Är 

det den frågan det gäller så låter det bra att man nu faktiskt har tagit i 
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och faktiskt ser till att man har tillämpningsföreskrifter vad gäller lag-

stiftning också här på Åland, som man utgående från att man har det 

här området inom självstyrelsens behörighet och att man också ser till 

att utnyttjar på bästa möjliga sätt.  

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Det var bra att det blev ett klargörande här. Precis såsom 

ledamot Ehn sade så tittar vi på direktiven och där det finns behov så 

blir det en vägning av vår egen behörighet.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Torsten Sundblom 

Herr talman! Jag vill börja med ett citat från sidan 39 i budgeten: ”Målsätt-

ningar för 2011. Särskilda informationsinsatser riktas även till de nya leda-

möterna i Finlands riksdag för att informera om självstyrelsen och om land-

skapsregeringens verksamhet.” Det är bra, man kan aldrig informera för 

mycket. Den liberala gruppen hoppas att den informationsinsats som rege-

ringen avser att göra skall öka förståelsen för självstyrelsen och bidra till ett 

gott förhandlingsklimat när åländska frågor skall diskuteras i Helsingfors. 

43.25.61. Understöd för bostadsreparationer. Det anslaget kan även an-

vändas som stöd för installation av hissar i äldre våningshus enligt principer 

som landskapsregeringen fastställer. Med hiss i huset förbättras möjligheten 

för äldre personer att bo kvar hemma kanske flera år längre än om hiss sak-

nas och det ser liberalerna som mycket positivt.  

43.25.62. Under momentet är det möjligt att stöda solvärmesystem. En åt-

gärd som är bra för miljön. Solen är en värmekälla som det är värt att ta vara 

på. Solen kan inte ta över hela energibehovet men solen kan vara ett bra och 

miljövänligt komplement både när det gäller att producera värme och varm-

vatten.  

Herr talman, som lycklig delägare till en solfångare skall jag ge ett exempel 

på vad solen kan ge. Den 5-8 nov, som var fyra soliga dagar i följd, klarade 

solfångaren att nå 57 grader med en driftstid om fyra timmar per dygn. Halva 

tiden mellan 50-57 grader och resten något under. Noteras bör att november 

är en månad då solen står lågt och inte ger så mycket energi som till exempel 

på sommaren. Jag kan jämföra med månadsskiftet september-oktober. På en 

vecka behövde jag ingen tilläggsenergi, solfångaren klarade både varmvatten 

och värmen i huset.  

Herr talman, med detta ville jag beskriva nyttan med att satsa på solener-

gin och den liberala gruppen stöder varmt skrivningen under momentet.  

Fastighetsenheten, på sidan 57 kan vi läsa: ”Som en del av arbetet med att 

utveckla det ekonomiska ansvarstagandet inom förvaltningen, kommer kans-

liavdelningens byggnadsbyrå att gradvis omstruktureras så att fastighetsför-

valtningen från och med år 2012 ska kunna fungera som en resultatenhet. 

Den successiva framräkningen av internhyror för landskapets fastigheter på-

går.” I föreliggande budgetförslag får lagtinget information om vad internhy-

ran är för några verksamheter. Det är en bra början. Herr talman, den libe-

rala gruppen ser fram emot att internhyrorna blir synliga för alla verksam-

heter. 
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Bland övergripande mål på samma sida kan man läsa: ”Landskapsrege-

ringen avser under året utreda förutsättningarna för en ytterligare centrali-

sering av fastighetsförvaltningen i form av en mer självständig enhet.” Den 

skrivningen går i den riktning som revisorerna och finansutskottet har pekat 

på, så fortsätt på den vägen. 

Herr talman den liberala gruppen stöder kansliavdelningens budgetför-

slag. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! I mitt anförande om kansliavdelningen vill jag presentera tre 

motioner som obunden samling har lämnat in under kansliavdelningens 

uppgiftsområde. Det börjar med ett förslag till en som vi kallar Ålands havs-

kommission där motiveringen säger: ”Behovet av en mer permanent och ord-

nad struktur för samarbete mellan Åland och Sverige behövs av flera orsaker. 

Situationen för det svenska språket i Finland befinner sig alltjämt i en ut-

veckling mellan fritt fall och på ett sluttande plan i bästa fall. Detta gör att 

Åland mer och mer behöver orientera sig västerut för att överleva språkligt. 

80 procent av de ungdomar som studerar utanför för Åland studerar idag i 

Sverige. 

För att Åland ska vara attraktivt för dessa att flytta tillbaka till måste sam-

hället anpassas så att deras kunskaper och nätverk kan användas och vara till 

nytta för Åland. Befolkningsutbytet mellan Åland och Sverige i tidigare gene-

rationer innebär också att ålänningar flyttar hem igen och betalar sin skatt i 

Sverige trots att man tar del av samhällservicen på Åland vilket är ett ytterli-

gare angeläget exempel på gränsproblematik. Ålandskontoret i Stockholm 

har arbetat mycket aktivt med denna gränsproblematik mellan Åland och 

Sverige och denna verksamhet borde uppgraderas.  

Till stöd för arbetet borde en Ålands havskommission etableras, liknande 

den modell man har i Öresundsregionen. Det finns också andra exempel runt 

om i Europa. Till Ålands havskommissionens uppgifter skulle höra att verka 

för och förenkla integrationen mellan offentlig sektor, näringsliv och tredje 

sektor, alla dessa tre och de tre tillsammans på Åland och i Sverige, både i 

närregionen men också länderna som helhet”. Därför föreslår vi att moti-

veringen på ett tillägg under 43 03 02 Ålandskontoret i Stockholm att en 

kommission etableras. 

Det finns också en motion, med mig som första undertecknare, som vi kal-

lar för en introduktionsplan för elbilar på Åland. De kommande åren kommer 

flera nya elbilsmodeller ut på marknaden och under de kommande tio åren 

kommer elbilar att bli ett vanligt inslag i fordonsparken. Den utvecklingen 

börjar nu, kan man säga.  

Åland är lämpligt för elbilar av flera orsaker, främst de korta avstånden 

som gör att den aktionsradie som elbilar har redan nu räcker till i de allra 

flesta fall. Omställning till elbilar ställer vissa krav på samhället, t.ex. att det 

finns en lämplig infrastruktur för att ladda elbilar. Infrastrukturen är välan-

passad redan, men det behövs i det offentliga rummet parkeringslösningar 

som möjliggör laddning så att folk kan använda sig av elbilar. Vidare borde 

man titta på andra elnätslösningar, s.k. "Smart Grid"-teknik, för att främst 

möjliggöra bl.a. lastanpassad laddningstid så att man laddar när elbelast-

ningen annars är låg. Det här går att göra på ett rätt så enkelt sätt. Vill man 
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införa tekniken kan det vara bra med lite rekommendationer och kunskap 

från myndigheternas sida.  

Dessa frågeställningar bör klarläggas i en elfordonsstrategi som tas fram 

under året med medel under momentet som är 43 27 04.  Strategin ska också 

omfatta ett försöksområdesprojekt där Åland erbjuds som testområde för 

fordonsindustrin just för elbilar på grund av sin lämplig, avgränsning så att 

Åland kan tjäna som exempel.  

Det har framkommit på ett seminarium här nyligen att det finns möjlighet, 

hör och häpna, det är finansministeriet som erbjuder den här tanken, att man 

för sådana här försöksprojekt kan få undantag från fordonsbeskattningen så 

att man kan bli skattebefriad. Det här borde landskapsregeringen i bråds-

kande ordning undersöka och försöka få till så att Åland under en övergångs-

period blir befriad från den här hittillsvarande rätt så orimliga fordonsskat-

ten, som nu håller på att förbättras, men det finns möjligheter där. Vi föreslår 

att det här momentet, som heter 43 02 24 Befrämjande av energihushållning 

och tryggande av energiförsörjning ges ett tillägg som gör det möjligt att en 

studie över möjligheten och en strategi för omställning av samhället till elfor-

don tas fram med hjälp av medel från momentet. 

Till sist, den tredje motionen är en fråga som obunden samling har drivit 

länge och upptagit till behandling många gånger. Det handlar om TV-avgiften 

som vi upplever som djupt orättvist och omodern framför allt. Ett alternativ 

till nuvarande TV-avgift har länge diskuterats och landskapsregeringens ar-

betsgrupp, där oppositionen förvägrades medverka, har fortfarande inte 

kommit till resultat.  

Nuvarande finansieringssystem för public service radion är djupt orättvist 

där innehavare av TV-mottagare tvingas betala en avgift vars användning till 

tre fjärdedelar används för finansiering av radioproduktion. En omfattande 

övervakningsapparat som påminner om svunna tider, kan man säga, med an-

ställda övervakare som idkar uppsökande verksamhet ute i bygderna behövs, 

som innebär en stor kostnad för uppbörden tillsammans med den ersättning 

som betalas till Posten Åland för detta. Samtidigt är finansieringen osäker för 

public service verksamheten. Hot om neddragning av anslaget till radion har 

förekommit från regeringspartiernas företrädare och en enkel majoritet i lag-

tinget kan dra ner anslagen till radion vid sådana här tillfällen, när vi har 

budgetdebatt. Detta gör radion försiktig i sin nyhetsrapportering. Man vill 

inte bita den hand som föder dem, eller såga av sin egen gren, hur man nu ser 

det.  

För att få en rättvis finansiering av public service verksamheten och en 

trygg bas för densamma så att radion vågar vara en icke korrupt, fri röst i 

medielandskapet så behövs ett nytt finansieringssystem. Det finns trender 

som tydligt pekar på att massmedia på Åland blir alltmer inställsam och vi 

kan kalla den korrupt. Vi behöver absolut ha en fri kraft i medielandskapet 

och där kommer public service radion in. För att man ska våga vara det behö-

ver man få en mera fristående finansieringsmodell.  

Vi föreslår att det förnyas så att en landskapsskatt för det första ersätter 

dagens TV-avgift och den uppbärs för att finansiera radions verksamhet. 

Skatten kan tas bort om ekonomin tillåter det och då finansieras det över 

budgeten. I det här skedet vore det populistiskt att föreslå att ta den över 

budgeten och därför föreslår vi att en landskapsskatt ska tas än så länge.  
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Det viktiga i den här motionen är att till intäktsöverföringen till radion 

knyts en procentandel av de totala inkomsterna i landskapets budget, en lag 

som antas med kvalificerad majoritet så att en vanlig majoritet inte kan ändra 

den. Det skulle räknas ut år för år beroende på de totala inkomsterna. Det 

skulle göra att radion också i viss mån får känna av konjunkturupp- och ned-

gångar. Det kan man lösa så att man har en buffert så att man kan ha samma 

verksamhet även under en lågkonjunktur. Det här skulle garantera radions 

oberoende i större utsträckning. Samtidigt skulle man hoppas att radion mer 

skulle ta sig an de besvärliga frågorna i vårt samhälle, där övriga massmedia 

låter bli på grund av att de är uppknutna till stora ekonomiska intressen, 

bland annat. Tack, herr talman! 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Med motionen angående Ålands havskommission tycker 

jag att obundna glömmer bort att det redan idag finns ett etablerat sam-

arbete inom Norden genom Nordiska ministerrådet vad gäller gränshin-

derproblematik. De problem som löses den här vägen är av praktisk ka-

raktär så det löser kanske inte det som är intentionen i de obundnas 

motion. I de obundnas motion talas det om integrationen mellan Åland 

och Sverige. Det nordiska samarbetet både diskuterar och löser prak-

tiska problem inom gränshinderproblematiken och det kommer också 

till bra resultat inom de områden där det går att förhandla. Man glöm-

mer bort det helt i den här motionen. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Inte glömmer vi bort det. Det här ska ses som ett komple-

ment. Det finns många som jobbar med gränsproblemen, men vi vill se 

på gränsmöjligheterna och på ett mer strukturerat arbete för att kunna 

ta till vara möjligheterna. I motiveringen, som jag läste upp precis orda-

grant, skriver jag att Åland ska vara attraktivt främst för de ungdomar 

som väljer att komma hem igen med de kunskaper och de nätverk de har 

och inte uteslutas ur samhället. Det gäller både offentlig sektor och nä-

ringslivet. Det handlar främst om gränsmöjligheterna, men det stämmer 

precis som ledamot Eklöw sade att det finns ett idogt arbete på det nor-

diska planet med gränsproblemen, men visst finns det gränsproblem 

trots det så det skadar inte att man jobbar på flera plan. Just när det gäl-

ler våra gränsproblem mot Sverige är detta det viktigaste. 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Hur man preciserar ordet gränsmöjligheter är förstås det 

resultat som blir av att man lyfter upp problemen. Det som ledamot 

Sundman tar upp om ungdomars möjligheter är väl ett gott exempel på 

det som man genom idogt arbete har fått igenom, t ex åländska ungdo-

mars möjligheter att studera på samma villkor i Sverige som svenskarna. 

Inte talar det här arbetet inom nordiska rådet bara om problem. Där lyf-

ter vi upp de möjligheter och eventuella problem som finns. Ju flera in-

stanser som sysslar med de här sakerna blir det svårare att komma till 

resultat. 
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Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag tror inte det när det gäller just samarbetet mellan 

Åland och Sverige. Det är ett sådan specifikt behov från Ålands sida så 

man kan inte förlita sig på att nordiska rådet prioriterar sina resurser så 

att det räcker till våra behov. När det gäller sakfrågan om åländska ung-

domar som studerar i Sverige så kommer det arbetet att ändras nu så att 

alla likställs. Man ska inte säga att det var för djävulskt, ändringen 

kommer ändå att innebära att alla likställs. För åländska ungdomar är 

det väldigt viktigt att de kan komma tillbaka hem till Åland och jobba 

och verka på svenska. För att det ska vara möjligt måste också det 

åländska samhället som helhet mera börja samarbeta med Sverige. Det 

här måste ske naturligt, man kan inte tvinga det på näringslivet, men ju 

fler kontaktytor man har med det svenska samhället desto mera knyts 

det åländska näringslivet till Sverige. Vi ser Ålandsbanken som ett bra 

exempel. Det här kanske är den allra viktigaste frågan för åländska ung-

domar i framtiden.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag gläder mig över de obundnas aktiva stöd till Ålands 

havskommission eller kommitté eller vad man vill kalla det. Det är ett 

socialdemokratiskt initiativ från början och självstyrelsepolitiska nämn-

den har omfattat det. Kanske det nu efter det här replikskiftet är förståe-

ligt varför det inte är med i budgeten. Precis som ledamot Danne Sund-

man tycker jag att man ska se det här som ett komplement till det nor-

diska gränshinderarbetet. Om man jämför med Öresundsdelegationen 

så har den delegationen varit med och skapat det uppsving som man ser 

i den här regionen. Det är de dolda resurserna som finns till samarbetet 

som ska bidra till att det här ska gynna Åland. Det är ett fint initiativ. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är precis som ltl Sundback säger, det gäller att se möj-

ligheterna. Ta tillvara dem, utveckla dem, det kan en sådan här kom-

mission göra, ta modell från delar av eller helheter från andra gräns-

samarbeten. Det finns också mellan Sverige och Finland i norr tydliga 

exempel på att om man tar tag i möjligheterna kan man utveckla dem. 

Att det inte finns med i budgeten beror helt enkelt på det ena regerings-

partiets, i det här fallet liberalernas, trångsynthet och motvilja mot att se 

andra väderstreck än öster. Socialdemokraterna och vi ser alla väder-

streck på vår kompass. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ja det finns flera exempel på sådant här gränssamarbete. 

Det finns också mellan Tyskland och Danmark och EU stöder dessutom 

sådana här projekt. Det finns alltså resurser, man behöver inte ta från 

någonting annat för att utveckla det här, men då krävs det engagemang, 

beslut och jobb.  

En anan sak gäller frågan licens kontra skatt för radio och TV. När 

man tar upp skatt behöver man inte redovisa vilka kostnader man ska 
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tänka på med skatten. Den är gentemot medborgarna egentligen ett 

mycket kraftigare maktmedel än att man uppbär avgift. En avgift eller 

en licens ska täcka de kostnader som den är avsedd för. Jag undrar om 

obundna är inne på rätt väg här. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag kan svara på det. Om man upptar en avgift för att man 

har en TV-mottagare, men sedan använder avgiften för radioproduktion 

så bryter man mot principen att man ska ta en avgift för ett visst ända-

mål. Det talar emot att man ska ha en avgift i det här fallet. Vi ser public 

service som vilken verksamhet som helst som samhället sysslar med, 

precis som sjukvård eller skärgårdstrafik så kan det tas direkt över bud-

geten. Det skulle vi också föreslå om vi ansåg att det ekonomiska ut-

rymmet fanns. Det anser vi inte idag och därför vill vi börja med att er-

sätta avgiften med landskapsskatt. Det gör att alla är med och delar på 

det här liksom man delar på alla andra samhällskostnader som vi ser, 

public service. En av de verksamheter som samhället ska syssla med. 

Sedan måste vi våga prata om radions inriktning, den måste våga ta tag i 

sådana frågor som den behövs för. Det ska inte vara ett eko av annan 

massmedia utan radion ska speciellt profilera sig på just de saker som 

det också står i alla styrdokument för radion. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Jag kan konstatera att det är skönt att höra att ledamot 

Sundman värnar om Ålands radio, public service och hur den ska tryg-

gas. Det är precis så som landskapsregeringen också ser på den här frå-

gan. En oberoende, stark och effektiv radioverksamhet på Åland är 

också precis det vi vill ha, hur man ska trygga public service är utgångs-

läget.  Dock ställer vi oss lite frågande till instrumentet landskapsskatt. 

Vi har den åsikten att det ska skötas med samhällsmedel, ja, men att 

öppna instrumentet landskapsskatt för det här ändamålet får stå för de 

obundna själva. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Hemska tanke om vi skulle använda något av de verktyg 

som vi har i vår samhällsbox. Den ska vara stängd och helst ska det vara 

ett tunt lager med damm på den också och vi ska göra som man gör i fa-

cit och vänta på att man gör någonting i Finland. Så tycker liberalerna 

och kansliminister Roger Eriksson, det har vi sett många gånger. Vi 

obundna däremot ser inget problem i att använda de instrument vi har. 

I dagens ekonomiska situation vore det synnerligen oansvarigt att före-

slå att ta den här kostnaden direkt över budgeten utan att visa på en 

finansiering. Därför visar vi på en finansiering, men vi säger samtidigt 

att när den ekonomiska utvecklingen tillåter det kan man ta bort skat-

ten. Det viktiga är det nya finansieringssystemet som garanterar radions 

oberoende mot bland annat regeringspartiernas ledamöter, uppenbarli-

gen, där det finns bekymmer. 
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Minister Roger Eriksson, replik 

Fru talman! Grunden, dvs. att man ska trygga public service på Åland 

har vi gemensamt. Hur vi ska sköta och finansiera den har vi tittat på i 

arbetsgrupper. Jag kan upplysa om att det är en svår fråga, vi har tekni-

ken som far iväg, upphovsrättskostnaderna och hur man ska sköta det 

här. Frågan är inte helt enkel. Ledamot Sundman sade inledningsvis att 

det är ojämnhet mellan radio och TV och att det är ett snedförhållande. 

Om man döper om det här till medielicens skulle det då vara löst enligt 

ledamot Sundman? 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Problemet är inte namnet utan problemet är metodiken att 

man tar upp en avgift för alla som har en TV-mottagare, man tar inte 

avgift för dem som inte har en TV-mottagare. Sedan används medlen till 

största delen för radioproduktion och framför allt att man far hem till 

folk, uppsöker dem i deras hem om de inte har betalat licens och frågar 

om man får komma in och titta om de har TV. Det påminner om svunna 

tider, sådana system. Vi har ett system i samhället där vi uppbär medel 

för gemensamma kostnader, beskattning. Varför inte ta en landskaps-

skatt eller ta det här över budgeten om utrymme finns. Det viktiga i den 

här motionen är att man ger radion en trygg finansiering så att man inte 

behöver känna att man måste vara politikerna till lags. Radion ska 

granska alla, också vi i oppositionen, och framför allt dem som makten 

haver. Framför allt våga vara en obekväm kraft i samhället som tar upp 

obekväma saker vilket vi upplever att man kanske är rädd för. Det säger 

jag inte heller, men man blir kanske rädd när finansieringen är så här 

pass osäker. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Camilla Gunell 

Fru talman! Man kan tala om smått och stort under avdelningarna och jag vill 

gärna fortsätta debatten om samhällsreformen, eftersom jag tycker att flera 

viktiga områden som tillhör den diskussionen ligger just under kansli. Fram-

för allt ansvaret för fortsatta utredningar men också bostadsbyggande och 

samhällsplanering.  

Vilka frågor man än talar om, framför allt näringspolitik, och turismut-

veckling är det två frågor som snabbt kommer upp på agendan. Det ena är 

just behovet av ett helhetsperspektiv när det gäller att samhällsplanera det 

åländska samhället och kommunstrukturen. Man kan konstatera att runt 

omkring oss i alla nordiska länder har man gjort kommunstrukturreformer. 

Bakgrunden till reformerna är att säkra och rädda kvalitet och service inom 

barnomsorg, skola, äldreomsorg och andra kommunala uppdrag i en tid då 

befolkningen åldras. Varje människa som arbetar ska försörja allt fler.  

När det kommer besökare till Åland så faller de nästan baklänges när vi be-

rättar att vi är 28 000 invånare och vi har 16 kommuner.  Att vi fortfarande 

har det tror jag att beror på att vi har haft en mycket god ekonomi. Vi har inte 

behövt förändra, vi har haft råd. Kommunerna har klarat sin ekonomi, även 

de små kommunerna, på grund av generösa landskapsbidrag och för att land-
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skapet har tagit på sig de tunga kostnaderna för utbildningen på gymnasial-

stadiet och hälso- och sjukvården.  

I dag blir det fler och fler kommuner där det finns tydliga strukturella pro-

blem med skatteunderlaget. Människorna blir färre, färre jobbar och ska för-

sörja en allt mer åldrande befolkning. En del kommuner har avfolkats så kraf-

tigt att de knappt har någon egen bärkraft vad gäller skatteintäkter. Det är 

helt klart att när en kommun får den här typen av problem måste landskapet 

träda till, men då har det redan gått för långt.  

Socialdemokraternas medicin har hela tiden varit att försöka förändra i 

god tid. Det har vi sagt vad det gäller kommunstrukturen, att förändra innan 

någon stackare tvingas gå under. Det är samma logik när det gällde skolorna, 

slå samman och stärk dem gemensamt innan någon stackare måste läggas 

ned. Nu har det redan skett.  

Jag tycker att man ska ha ett ganska praktiskt synsätt på den här frågan. 

Yngre människor upplever inte kommungränserna som något heligt. Inte hel-

ler deras identitet är så beroende av till vilken kommun man betalar skatt. 

Man är ålänning, man har vuxit upp i en kommun, bott i Mariehamn några 

år, kanske bott i Sverige och Finland, studerat, flyttat hem, byggt hus i en 

tredje kommun.  

Var man bor är kanske inte så himla centralt, däremot är det viktigt att se 

det ur ett vardagsperspektiv. Är man en familj som bor på Solberget i Jomala 

och båda föräldrarna jobbar i Mariehamn är det kanske mest praktiskt att få 

ha sina barn på dagis i Mariehamn, nära där man själv har sin arbetsplats. 

Man kanske vill att sina barn ska gå i Strandnäs skola. Människor vill välja 

utifrån deras behov av service så att vardagen blir så praktisk och smidig som 

möjligt.  

Blir man sedan drabbad av någonting allvarligt att man behöver miss-

brukarvård, barnskydd eller något liknande vill man att sitt ärende hanteras 

med professionalitet och med hänsyn till tystnadsplikten. Det känns otryggt 

att veta att ens familjeärende ska diskuteras i en socialnämnd där kanske 

grannen eller chefens fru sitter med eller någon annan. Det är inte heller ro-

ligt att bli en siffra i en kommunal socialbudget där man ser sig själv driva 

upp budgeten för att man behöver någon typ av service. Att en person kan ra-

sera en kommuns hela sociala budget är absurt.  

Jag tror man måste säga tydligt och klart vilka problem det är man behöver 

lösa på Åland vad gäller den kommunala servicen och vad målsättningen ska 

vara. Jag tycker att det ska vara ett rättvist och likvärdigt system oberoende 

vilken kommun du kommer ifrån, fattig heller rik, så ska servicen vara den-

samma. Behöver en kvinna skyddsboende på Tallbacken så ska det inte vara 

beroende av om hon bor i en kommun eller en annan, om kommunen har råd 

att ge henne servicen. Det skulle också vara en kompetensförstärkning om 

flera kommuner kunde gå samman. Flera tjänstemän kunde specialisera sig 

inom olika kompetenser.  

Jag tror också att gränser hindrar samarbete. I alla fall främjar det inte 

samarbete. Därför är det viktigt att vi i fler och fler sammanhang ser Åland ur 

ett helhetsperspektiv där man gör och tar politiska beslut för att främja hela 

Ålands bästa. 

Jag skulle gärna höra hur regeringen tänker t ex om en samhällsreform i 

relation till samhällsplaneringen. I dagsläget är det uppdelat till att kommu-

nerna har planeringsmonopolet förutom landskapsregeringen i några få en-
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staka fall som enligt plan- och bygglagen kan planera för Åland. Vill man dis-

kutera samhällsreformen i de aspekterna vad man kan göra för att utveckla 

samhällsplaneringen ur ett helhetsperspektiv? Särskilt viktigt skulle det vara 

för planläggningarna av bostadsområdena och för turismen där man kan se 

Åland ur en turists perspektiv med tillgänglighet till stränder och möjligheter 

att exploatera Åland för turismen där det är lämpligt, men också för att 

kunna skydda områden där det är lämpligt, oberoende om de sträcker sig 

från Geta till Saltvik eller till Finström. 

Jag skulle också gärna vilja veta var räkenskaperna har hamnat i de här 

sammanhangen. Är det en fråga som fortfarande är aktuellt? Tidigare har 

man diskuterat för att få en mer effektiv användning av samhällets resurser 

som helhet skulle man ha ett gemensamt räkenskapsverk, för landskapet, 

dess underlydande myndigheter och kommuner, där all löneutbetalning till 

offentligt anställda kunde ske och där man hade en gemensam ekonomihan-

tering.  

Nu i november kommer en rapport från kommunförbundet, en enkätun-

dersökning som man har gjort, där man har frågat folk hur de anser att nuva-

rande kommunal service fungerar och hur man kan tänka sig att i framtiden 

kunde se ut. Jag hoppas att den kommer redan under finansutskottets be-

handling av den här budgeten så att lagtinget kunde respondera på den lilla 

mening som landskapsregeringen kastar ut och komma tillbaka med någon-

ting ytterligare.  

Eftersom landskapsregeringen nu är beredd att utreda frågorna kring 

kommunstrukturen eller samhällsreformen ytterligare tycker jag att det 

skulle vara intressant att definiera vilka frågor som man ännu vill ha svar på. 

ÅSUB har redan utrett en hel del, Lindfors-utredningen finns också, Marie-

hamn-Jomala har också gjort en egen utredning, det finns redan ett visst be-

slutsunderlag, men det finns säkert ytterligare frågor som vi behöver ta upp. 

Jag skulle vilja veta vilka man behöver titta närmare på. För min del tror jag 

att skärgården och dess problematik och mycket på grund av de geografiska 

omständigheterna, behöver tittas på närmare.  

Med de utredningar som finns redan idag, med tilläggsutredning på de frå-

gor som man verkligen vill ha svar på, finns det ett underlag för landskapsre-

geringen att lägga den politiska agendan i den här frågan, tydligare än vad 

man har gjort hittills. Tack fru talman. 

Talmannen 

Den rekommenderade tiden överskreds med tre minuter. Den rekommenderade tiden 

är alltså sju minuter för anföranden idag. 

Ltl John Ehn 

Fru talman! Jag ska ta några bitar i budgeten gällande kansliavdelningen. För 

det första vill jag börja med att ställa mig lite frågande till hur man nu har 

kommit vidare med kommunikationsverksamheten, som det skrevs om och 

som det togs beslut om i senaste års budget. Vi vet att man nu i princip har 

jobbat ett år med den nya enheten. Det skulle vara väldigt intressant att höra 

om landskapsregeringen har utvärderat det arbetet och om man har kommit 

fram till att det här har varit lyckat. Ska man fortsätta med det eller finns det 

några slutsatser som man måste dra om att man kan göra det här på ett annat 

sätt än vad man gör i dagsläget? Det är viktigt att man, när man gör den här 
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typen av reformer, försöker lösa de problem man tidigare har formulerat. Vi 

hörde till dem som var skeptiska till den här omorganiseringen så vi vill gärna 

höra hur man ser på det här och hur man har lyckats från landskapsregering-

ens sida. Jag vill också uppmana finansutskottet att faktiskt granska det här 

mera i detalj för att se hur väl det har slagit ut. Stämmer det överens med de 

målsättningar som man satte upp när man satte in det här i budgeten. 

Jag går sedan vidare, fru talman, till radio och TV. I budgeten nämns att 

man bör göra översyn på olika plan när det gäller radio och TV-

verksamheten. Här nämns bl a finansieringsform, en separering av hur man 

distribuerar radioverksamheten och själva programverksamheten. Det senare 

är något som har diskuterats under en väldigt lång tid. Jag har suttit i lag-

tinget i sju år och jag tror att under de sju åren har den frågan varit aktuell 

under åtskilligt antal gånger. Jag tycker att man borde komma till ett beslut 

snarare än att fortsätta att utreda och se över den här biten. För egen del kan 

jag säga att det borde vara en självklarhet att man skiljer tydligt mellan vad 

som är den tekniska biten, dvs. hur man distribuerar radio och TV-signaler 

på Åland och det som är programverksamhet. Det är någonting som är väl-

digt tydligt åtskilt på alla andra ställer där de här den här typen av verksam-

het. 

När det gäller finansieringsformen skulle jag också vara intressant om man 

inte bara skrev in att man överväger en ny finansieringsform utan också vad 

man har i åtanke, vad har man tänkt sig. I det här sammanhanget vet jag att 

landskapsregeringen har utlovat någon typ av mediepolitiskt program eller 

översyn av det mediepolitiska programmet. Det har vi ännu inte sett någon-

ting av så en tidtabell även för det vore intressant. Nu närmare vi oss den tid-

punkten när den här landskapsregeringen kommer att lämna in sina papper 

för sista gången och det skulle vara bra om vi vet att det är någonting som vi 

behöver behandla under den här perioden. I det behöver man också svara på 

hur arbetet med översynen har gått till, vad man har kommit fram till och 

som sagt vad man kommer man till för olika förslag. Budgeten här ställer en 

massa frågor, men den ger definitivt inga svar på hur man tänker komma vi-

dare. 

Fru talman, jag går vidare till kapitlet som handlar om räddningsväsendet. 

Där har kommunerna haft på sig till årsskiftet för att skapa en gemensam 

räddningsmyndighet. Kommunerna är inte framme där än så länge, men man 

jobbar vidare på det. Jag hoppas att landskapsregeringen följer den här biten 

väldigt noggrant för i budgeten skriver man att man ”ska förhandla med 

räddningsmyndigheten” om en översiktsplan för det hela Åland. Den rädd-

ningsmyndigheten finns fortfarande inte utan vi har två stycken för tillfället. 

Det nämner man ingenting om i budgetförslaget utan man utgår mer eller 

mindre från att vi har en myndighet. Därför tycker jag att man borde ha 

nämnt någonting om hur man ser på strategierna vidare.  

I det här fallet finns det också ett organ som lagen förutsätter att land-

skapsregeringen tillsätter. Det är räddningsdelegationen. Den nämns också i 

budgeten, men det som har förvånat mig under alla år som jag har varit aktiv 

inom landskapspolitiken är att räddningsdelegationen överhuvudtaget inte 

används. Jag tror att den senaste mandatperioden har räddningsdelegationen 

träffats en gång, en gång på tre år. Då vet vi att vi har många öppna frågor 

inom räddningsväsendet. Vi har den som jag nämnde, hur vi ska få ihop det 

här till en myndighet. Vi har haft en diskussion om alarmcentralen, hur den i 
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framtiden ska se ut. Ingen av de här frågorna har varit upp till diskussion i 

räddningsdelegationen på dessa tre år. Det är en svaghet, landskapsregering-

en borde faktiskt använda sig av delegationen som man har satt in i lagen, 

som ska vara ett rådgivande organ och vara en hjälp när man jobbar med be-

redningen av den här typen av frågor. Annars kan man överväga att göra en 

lagändring och helt och hållet slopa den. Grundtanken är att man ville samla 

in åsikter från hela fältet. Man lade också in oljeskyddsfrågorna och de borde 

ha varit aktuella under den här perioden också när man ser till miljöfrågorna, 

men alltså en gång under tre år har delegationen samlats. Det är en väldigt 

stor svaghet.  

Sedan lite beröm. Det förslag som man lyfter fram när det gäller EU och att 

man ska stärka sin närvaro där nere är någonting som är bra. Det har mitt 

fulla stöd.  

Jag vill avsluta mitt anförande med några ord om samhällsreformen. Jag, i 

likhet med ledamoten Gunell tycker att det hade varit på sin plats att under 

kansliavdelningen lyfta frågan om en samhällsreform. Jag tror att det var le-

damot Harry Jansson som i egenskap av gruppledare för centern föreslog i 

går att man skulle tillsätta en parlamentarisk kommitté för att se över organi-

sationen internt för landskapsregeringen. Jag replikerade då och jag säger det 

på nytt att jag tycker att det var ett lite snävt uppdrag att titta på de interna 

frågorna. Däremot ser jag att landskapsregeringens kansliavdelning har an-

svar för att hålla i reformer som rör landskapets organisation. För mig och för 

oss är en samhällsreform inte bara någonting som ska omfatta kommunerna 

utan det här ska också omfatta samtliga verksamheter inom landskapet som 

handlar om tjänsteproduktion. Landskapet har på sitt bord idag ett antal såd-

ana områden där man producerar service till medborgarna. Alltså borde man 

också här ha satt in några skrivningar om hur man ser på att samhällsrefor-

men kunde påverka även den egna verksamheten.  

Ledamoten Gunell var inne på ett antal olika orsaker till varför man behö-

ver göra en sådan här samhällsreform. Det är också något som vi nämner i 

vår finansmotion nr 61. Framför allt har vi lyft fram frågan att man måste se 

till, i den ekonomiska situation som vi lever i, att man faktiskt någorlunda 

likvärdigt säkrar servicen för medborgarna. Jag vill också här lyfta fram det vi 

vid åtskilliga tillfällen förut har lyft fram, som kanske är det största problemet 

när det gäller dagens samhällsstruktur, och det är att vi har en massa gränser 

som ställer till problem för människor i vardagen. Man är tvingad att ta sin 

service i den kommun som man råkar vara bosatt i även fast man lever och 

verkar över hela Åland. Man kanske jobbar i ett par olika kommuner i famil-

jen, man har skola och dagis osv. Här borde man se till att det skulle bli be-

tydligt mera flexibelt än det är i dagsläget. Det är en av de viktigaste sakerna 

att lyfta fram i en samhällsreform.  

Vi har i vårt inspel i den här diskussionen utgått från att servicen ska stå i 

fokus. Vi har lyft fram att man kunde bilda en typ av vårdkommun, en social-

kommun, en utbildningskommun och någon enhet som har hand om teknik 

och infrastruktur. Allt det här gör att vi ska fortsätta diskutera det här vidare, 

men också det att vi måste sätta ett slutdatum när vi tror att vi ska få det här 

genomfört. Vi har satt 2014, vi tycker att det är en lång tid fram till 2014 och 

att vi borde ha kommit väldigt långt på den tiden. Jag hoppas att diskussion-

en under dagens lopp kan fortsätta, både under det här budgetmomentet, 

dvs. kansliavdelningen, men det går också, som jag ser det under flera andra 
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moment, framför allt när vi kommer till finanssidan där man också kunde 

lyfta in hur vi ska gå vidare för att kanske använda sig av ekonomiska styr-

medel för att driva den här reformen vidare. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Fru talman! Ledamot Johan Ehn nämnde alarmcentralen och jag kan 

berätta att vi har jobbat med frågan. Det står i budgeten tidigare att det 

ska sammanslås med polismyndigheten. Vi har kommit så långt att vi 

har en förordningstext hur det här ska skötas och att tjänsterna från 

alarmcentralen ska överföras till polismyndigheten. I förlängningen in-

nebär det också att när polishuset blir renoverat ska också alarmcen-

tralens personal kunna sitta på samma ställe för att kunna uppnå de sy-

nergieffekter som vi strävar efter.  

Det nämndes också det kommunala räddningsområdet. Landskapsre-

geringen har jobbat så att vi har diskuterat lagen med de berörda aktö-

rerna. Vi har haft flera möten och klart sagt vår ståndpunkt och det har 

retts ut, en arbetsgrupp har kommit med ett utlåtande. Den politiska 

ställningen är att det här ska bli klart, det ska bli ett gemensamt rädd-

ningsområde. De signaler som jag har fått är att man närmar sig, man är 

inne på slutrakan. Politiskt ska vi trycka på så att det sker. Som ledamot 

Ehn säkert redan vet så är vår lagstiftning lite öppen, vi har inte några 

tvångsmöjligheter till vårt förfogande utan det är diskussion och sam-

rådsförfarande som gäller. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Vad gäller alarmcentralen så har jag mycket väl sett texter-

na. Det var inte det jag ifrågasatte överhuvudtaget i mitt anförande utan 

jag nämnde alarmcentralen i det sammanhanget där man har en rädd-

ningsdelegation, som man nu väljer att inte använda trots att man har 

tillsatt den på en fyraårsperiod. Jag tycker att det är någonting som 

landskapsregeringen bör fundera på om det är ett vettigt sätt. Antingen 

börjar man använda sig av den eller så konstaterar man att räddnings-

delegationen har spelat ut sin roll och inte behövs utan landskapsrege-

ringen klarar av arbetet på egen hand. Jag hör till dem som tror att med 

tanke på den omorganisering, som man också har genomfört vad gäller 

den här typen av frågor inom kansliavdelningen, kan man behöva någon 

typ av organ som tar sig an de här frågorna och kan jobba vidare med 

dem. Landskapsregeringen, den här och tidigare, har valt att inte an-

vända sig av räddningsdelegationen på ett sätt som jag tycker att man 

kunde förvänta sig eftersom den finns i lagstiftningen. 

Vad gäller frågan kring den gemensamma myndigheten är jag väldigt 

klar över de problem som lagstiftningen ställer där, men jag ser också 

att landskapsregeringen har en roll att spela i att vara en katalysator 

mellan kommunerna. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack fru talman! Angående räddningsdelegationen har vi med nuva-

rande tjänsteman förberett en agenda för ett möte. Tanken är att mötet 

ska komma under december månad och punkterna som finns på agen-

dan är bl a det som ledamot Johan Ehn tog upp med oljeskydd, kommu-

nala räddningsområdet etc. Arbetet har påbörjats för att få ett möte. Jag 
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har samma åsikt som ledamoten Ehn att delegationen kan vara ett bra 

instrument att jobba vidare med i den här processen. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag är glad att få höra att man ska använda sig av den, men 

jag ber samtidigt landskapsregeringen att noga överväga den skrivning 

man har i budgeten. Man har en räddningsdelegation, som man hittills 

har valt att överhuvudtaget inte alls använda. Jag upprepar, en gång på 

tre år har räddningsdelegationen samlats. Jag misstänker att flera av 

dem som sitter i delegationen nu knappast har en aning om att de fak-

tiskt sitter kvar där. Senast de hörde någonting var kanske för två och ett 

halvt år sedan, när de precis hade blivit utsedda och träffades för första 

gången. Det är inte ett bra sätt att hantera frågorna på.  

Jag vill också säga att det finns ytterligare frågor kring den här biten 

som man kunde diskutera kring. Jag hade en hemställningsmotion un-

der våren som handlade om att man behövde se över hur man hade led-

ningsfunktionerna. Organisera det för situationen som sker under nor-

mal tid, men som ändå blir väldigt omfattande, säg någon typ av storm 

eller liknande. Hur man ska klara de effekter som en förödande storm 

innebär, typ dem som har dragit över Sverige och liknande. Här är led-

ningsfunktionerna väldigt oklara. Det är också någonting som land-

skapsregeringen borde ta tag i för att man ska veta att det har fungerat 

på ett bra sätt. 

Talmannen 

Replikväxlingen avslutad. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Jag har fyra finansmotioner under kansliavdelningens område 

som jag vill beröra. Jag kan börja med det område som föregående talare var 

inne på, dvs. kommunikationsenheten, där man begärde en utredning om vad 

det riktigt har gett. Jag är lite mera rakt på sak, jag tycker inte att man behö-

ver utvärdera så mycket mera utan vi föreslår i finansmotion nr 68 att kom-

munikationschefstjänsten kan indras. Införandet av den här chefen har tyd-

ligt försämrat relationerna med pressen och skapat ett allmänt missnöje hos 

allmänheten, som upplever att kontakten med förvaltningen i dess helhet har 

försvårats. Mediecirkusen kring det så kallade champagnefyndet är det tyd-

ligaste exemplet.  

Mycket tyder på att det internt inte har fungerat som det borde och det ber 

jag speciellt finansutskottets värderade ordförande anteckna i sin bok, att 

man tar och kontrollerar hur det har fungerat så kanske man får den här ut-

värderingen på en gång. Den åländska förvaltningens storlek samt det eko-

nomiska läget motiverar inte heller behovet av och kostnaden för en kommu-

nikationschef.  

Mot den bakgrunden föreslår jag att tjänsten skulle strykas och att berörda 

tjänstemän i stället erbjuds internutbildning i att hantera frågor som berör 

kommunikation samt pressrelationer. Det här är viktigt. Vad är för tjänste-

män och vad är för politiker, att man har en klar rollfördelning, vad politiker-

na informerar om och vad tjänstemännen informerar om. Jag uppfattade in-

förandet av tjänsten som att man från landskapsregeringens politiska sida 

skulle ha någonting att gömma sig bakom. Det är inte bra. Jag kommer väl 
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ihåg pudeln, om uttrycket tillåts, som dåvarande näringsministern Jan-Erik 

Mattsson gjorde, när det gäller färjförbindelsen Hargshamn – Åland – Nys-

tad. Jag tror att det skulle ha fungerat mycket bättre om minister Mattsson 

skulle ha fått sköta det själv, men det har han möjlighet att kommentera så 

småningom, jag ser att han är på talarlistan.  

Följande finansmotion som jag har är nr 67, som tar upp verkställandet av 

förändringarna föreslagna i betänkandet om hembygdsrätt, jordförvärv och 

näringsrätt. Där noterar jag att landskapsregeringen tänker koncentrera sig 

på regelverket om jordförvärv samt hembygdsrätten för studerande. Det är 

väldigt bra, men risken är stor att man, som man ofta gör, fastnar på den här 

punkten och att det inte kommer så mycket mera. Man borde se till att man 

får frågorna på plats, för trots allt är det grunden för självstyrelsen som vi 

pratar om.  

När det gäller regelverken för hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt 

måste den grundläggande rättsordningen om rättsäkerhet, likabehandling 

och förutsägbarhet finnas. Samtidigt finns det fortsättningsvis stora brister i 

hanteringen av frågorna trots tillgången på klara direktiv, genom det parla-

mentariska betänkandet. Det var ändå så pass klart, det var bara för land-

skapsregeringen att sätta igång och verkställa.  

I flera olika sammanhang har vi försökt få arbetet att gå framåt, bl a genom 

ett spörsmål i maj som ledde till att man den 7 juni tog ett beslut där man 

skulle försöka stoppa beslutet om bolagisering av mark. Vi vet att det beslutet 

var synnerligen olyckligt formulerat, man kan inte förbjuda aktiehandel. Efter 

att vi har diskuterat de här frågorna i självstyrelsepolitiska nämnden och hört 

sakkunniga tror jag att det sent omsider har gått upp för landskapsregeringen 

att detta inte var ett så alldeles lyckat beslut. När det gäller finansmotion nr 

67 borde landskapsregeringen slutföra arbetet med de förändringar som före-

slås i betänkandet, enkelt och koncist. Sedan får vi be till högre makter och 

hoppas på det bästa. 

Följande motion, fru talman, är finansmotion nr 58 om understödjande av 

politisk verksamhet. Det handlar om det regelverk som finns om en politiker 

övergår från ett parti till ett annat. Det kan säkert uppfattas att jag pratar i 

egen sak och det ska väl ärligt erkännas att visst gör jag det. Det är i varje fall 

fel, för om det sker ett avhopp, övergång eller vad man kallar det för, så står 

det i regelverket under moment 43 15 50 att det finns regler för hur de eko-

nomiska konsekvenserna av de här avhoppen ska hanteras. ”Övergår en lag-

tingsledamot under mandatperioden till en annan politisk organisation 

skall följande gälla: Understöd vid byte av organisation betalas inte till ny 

organisation för det kalenderår bytet skett utan först följande kalenderår.” 

Det här kan leda till att om bytet sker redan första året så får det parti som 

har finansierat valkampanjen och invalet, partistöd för ett år medan det mot-

tagande partiet får det i tre år. Jag tycker att finansutskottet förutsättnings-

löst kan titta på det här. Är det här fair play eller inte? Jag tycker förstås att 

det inte är det, och det kan kanske uppfattas som att jag är part i målet, men 

jag tycker att det är bra att man har de här reglerna på plats eftersom det för 

små partier kan bli ganska betydande ekonomiska konsekvenser.  

Den motion som jag vill nämna sist under kansliavdelningen är motion nr 

56 som tar upp vårt svenska språk. Jag har försökt i insändare, jag försökte i 

går i huvuddebatten få till stånd en debatt om utvecklingen för det svenska 

språket i Finland och vilka konsekvenser det har för oss. Jag frågade uttryck-
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ligen liberalerna och center om de har någon handlingsplan när det gäller det 

här, men förgäves.  

I den partiledardebatt som Ålands framtid ordnade första veckan som lag-

tinget sammanträdde, traditionellt brukar vi göra så, så diskuterade vi i år, 

med landshövding Peter Lindbäck som debattledare, den språkliga utveckl-

ingen. Sittande talman, vicetalman Gun-Mari Lindholm föreslog då att vi från 

vår sida skulle försöka ordna en gemensam diskussion med näringslivet, för 

det är olyckligt om det politiska Åland har en agenda och näringslivet har en 

annan agenda när det gäller språkutvecklingen. Jag tyckte att det var ett bra 

förslag och vi ska se till att vi kan förverkliga det så snabbt som möjligt.  

Finansmotion nr 56 är lite i den riktningen. Klämmen lyder så här: ”För 

att trygga svenskspråkiga arbetsplatser i åländska företag avser land-

skapsregeringen att tillsätta en kommitté med representanter från land-

skapsregeringen, näringslivet och studentorganisationerna med uppdraget 

att utarbeta ett förslag till handlingsplan med syfte att främja gränsöver-

skridande näringsverksamhet mot Sverige samt utarbeta en åtgärdsplan 

för att möjliggöra och marknadsföra en återflyttning hem för utlandsstu-

derande med tonvikt på att skapa nya åländska företag där de återflyttades 

resurser i form av nätverk och expertkunskap tillvaratas.” Det här är ganska 

viktigt. Här, igen, levererade vi gratis ett förslag till landskapsregeringen så 

det är bara att sätta igång och förverkliga. Förslaget måste väl, tyvärr, tradit-

ionellt en sväng via papperskorgen, men det är vi vana vid, huvudsaken är att 

man plockar upp det så fort som möjligt. Tack fru talman! 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Jag vill bara kort ge ett understöd till motionen angående 

om man byter parti under en mandatperiod. Det är fel hur systemet 

hanterats med tanke på att Ålands folk har röstat in två stycken ledamö-

ter i Ålands framtid. Om en av de ledamöterna då hoppar till ett annat 

parti, borde det partiet med minst antal röster åka ut och följande per-

son i Ålands framtid komma in i stället. Resonemanget om finansiering 

är åtminstone helt rätt. Jag hoppas att finansutskottet tittar på det. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! När det gäller det sistnämnda är jag beredd att hålla med, 

men jag har inte velat lägga det förslaget för då lär jag väl i media utmå-

las som bitter igen, så jag lämnade den biten. Det som är viktigt är att de 

ekonomiska konsekvenserna är baserade på ett regelverk som är rättvist 

och transparant och att man vet från första början vad som gäller. Jag 

vet att ledamoten Karlström är en person som har ett gott sinne för fair 

play och jag tackar för stödet. Jag hoppas att majoriteten i lagtinget har 

ett sinne för fair play för den här motionen kommer jag att driva till om-

röstning. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Fru talman! Jag börjar med det sista som ledamoten Karlström också 

var inne på, det här med avhopp. Jag förstår tankegångarna som leda-

mot Anders Eriksson har, men jag har varit med här i lagtinget med le-
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damot Eriksson, under en tid när ett avhopp ledde till bildandet av ett 

helt nytt parti. Jag skulle då vilja höra hur vi ska behandla det i så fall. 

Det är en stor skillnad om man har ledsnat på tillhörigheten i ett parti 

och hoppar till ett annat parti, det må vara, men om man har ledsnat så 

till den milda grad att man inte tycker att det finns något utrymme i nå-

got annat parti, hur ska jag då få någon ekonomi om jag skulle bilda det. 

Det har nämligen skett i lagtinget och jag tror att ledamoten Eriksson 

vet. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Det var intressant att finansutskottets ordförande har det, 

det blir synbarligen en spännande politisk vinter här. Exemplet han 

nämnde känner jag inte till, då får han nog tala lite mera ur skägget. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Fru talman! Jag var lite ouppmärksam här, det blev någon sorts sidodis-

kussion. Det var om kommunikationsenheten och den norra länken, pu-

deln vill jag kalla den. Med facit i hand så vet jag att jag hade rätt. Den 

nuvarande näringsministern har också fattat exakt samma beslut som 

mitt första beslut, där jag gjorde en pudel, utan att media egentligen har 

gjort någon större affär av det. Det är väl kanske i sig anmärkningsvärt. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Det blev lite märkligt i de båda replikerna nu vad värderade 

ledamot Mattsson menade, men han har ju möjlighet senare i debatten 

att klarlägga det. När det gäller det som jag nämnde som ett exempel på 

pudeln så är jag övertygad om att dåvarande näringsministern Jan-Erik 

Mattsson skulle ha klarat av den informationen bättre själv. Det var på 

grund av regin som kaoset blev fulländat om uttrycket tillåts. Det är min 

uppfattning. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Fru talman! Ledamot Anders Eriksson ifrågasätter med sin motion 

kommunikationsenhetens arbete. Jag kan kortfattat upplysa om att sy-

stemet fungerar så att när man har haft en ny tjänst så ska behovet ut-

värderas. Det är precis det som landskapsregeringen gör i det här fallet 

också. Nu kan jag tyvärr inte upplysa om tiden för jag kommer inte ihåg 

rakt av, men en utvärdering ska ske på alla våra tjänster och det är ett 

system som jag har satt igång. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Det är med utvärdering som med konkurrensutsättning. 

Som man frågar så får man svar, men det som jag vill med den här mot-

ionen är att man i finansutskottet mera praktiskt går in på djupet och 

tittar om det här har varit bra. Har det sparat de sköna slantar som 

landskapsregeringen utmålade för ett år sedan eller är det precis som jag 

tror att det har lett till merkostnader att man faktiskt kunde spara över 

50 000 euro, om man tar motionen rakt av, men framför allt att finans-
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utskottet tittar om kommunikationen till allmänheten har förbättrats 

och har interna kommunikationsklimatet förbättrats. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Fru talman! Det är just de frågorna som ska beaktas när man gör den 

här utvärderingen. Sedan till en annan sak. Motionen om politisk verk-

samhet, om ändring av motiveringar, det s.k. politiska avhoppet. Före-

gående replikskifte visar lite på problematiken i det hela. Om jag så här 

spontant tittar på frågan kanske det finns en viss orsak att se över sy-

stemet. Det är inte helt otänkbart att man behöver göra en ompriorite-

ring med tanke på kommande situationer. Frågan bör begrundas. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Jag blir glad över att kansliminister, som inte brukar skjuta 

från höften, säger att det kan vara skäl att utvärdera den här frågan och 

jag uppfattade också att viss förståelse för förslaget och det tror jag att 

alla har om man sätter sig ner och kastar en blick på det. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Fru talman! Jag kan konstatera att många av de frågor som kansliministern 

här redogjorde för så kan sättas in under samhällsreformen, dvs. man har en 

idé om att Åland är ett område eller en region oberoende om kommunerna är 

16 eller vad de kan bli i framtiden. Det gäller några punkter som jag ska 

kommentera.  

När det gäller fastighetspolitiken ser jag bara beröringspunkter med det 

som man kan kalla tekniksektorn för hela Åland. Igår talade man om tekniska 

verken osv., men också när det gäller fastighetsskötseln, fastighetsförvalt-

ning, finansiering, hyra, köpa, sälja och bolagisera har det att göra med rikt-

ningen i en samhällsreform. Landskapsregeringen är på rätt väg här. Bolagi-

seringstanken bör finnas med när det gäller teknik och fastigheter. 

En annan punkt som är viktig är polisen. Det är sällan som man talar om 

polisen som en grundläggande trygghetsfaktor. Jag tror att det var ledamot 

Åke Mattsson, med erfarenhet här, som var inne på det. Man måste räkna in 

polisen som en verkligt viktig samhällsinstitution där vi har professionella 

yrkesmänniskor, som vi egentligen inte till vardags, om vi sköter oss som vi 

ska, inte ser så mycket av, men som vi vet att finns på vägarna, finns när det 

gäller bevakning av handeln med droger, när det gäller våld ända in i hem-

men, som tyvärr förekommer. Där har vi alltså anledning alltså att se över 

både resurserna både när det gäller personal och lokaliteterna. 

En tredje punkt som är viktig för helheten är det här med energi. Nu har vi 

alltså möjlighet att koppla in oss på ett vindkraftssystem som berör riket. Till 

den delen kunde samordningen med riket kunna öka. Oberoende av språk-

problematiken har vi möjlighet att vara inne i samma system och reglera det 

på ett sådant sätt att vi kan göra vinster. Det har också att göra med energi-

förbrukningen överhuvudtaget. Kollektivtrafiken, som jag talade om i går när 

det gäller skärgårdsförhållanden, måste kopplas in i hela transportsystemet 

och där är elbilar någonting som landskapet tidigare har gett bidrag för, men 

nu kanske det finns möjligheter att hitta ett system. Det är väl kanske orim-
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ligt om man ser Mariehamn som en förtätad stad i sig, att hela tiden gynna 

biltrafiken med den politik man har.  

Fru talman, public service och radion berördes också. Där har jag flera 

gånger tidigare talat om att en skattefinansiering kanske vore det bästa. Då 

reglerar man skattefinansieringen så att det blir automatik i det hela. Nu har 

jag svårt att se hur logiken gäller för ledamot Sundman, som igår talade om 

allmänna avdraget och idag tar ut landskapsskatt. Tar vi ut landskapsskatt 

blir det mindre tryck på att få ner utgifterna och det är fel väg att gå. Det här 

ska kunna komma in under budgetfonderingen i enlighet med den nya fi-

nansförvaltningslagen.  

När det gäller hissar har det tidigare funnits ett räntestödssystem för hissar 

i äldre hus och det är bra att landskapsregeringen igen lyfter fram det här. Be-

loppet 50 000 är naturligtvis en början, men tar man räntestöd blir det möj-

lighet att i alla fall låna avsevärda belopp. Det här måste utvecklas när det 

gäller regleringen. Jag skulle gärna se att man sätter in det här i en helhetssyn 

på äldreomsorgen där vi har en balans med ett förlängt hemmaboende, om-

sorgsboende och institutionsboende där hissar är ett sätt att förbättra hem-

maboendemöjligheterna. Jag tror att landskapsregeringen får bereda sig på 

att höja det här beloppet när det här systemet kommer i gång. Det är klart att 

det här är en förvaltningssak när det gäller att ta fram regelverket. 

Fru talman! Jag sade i inledningen att det här är reformer i förvaltningen 

som berör samhällsreformen på många olika sätt. Vi har ytterligare en sak 

som förestår när det gäller kansliavdelningen och det gäller en förstärkning 

av lagberedningen, dels att öka resurserna för lagberedningen, tjänster eller 

att köpa tjänster och att man inför en laggranskningsnämnd. Vi vet här i lag-

tinget att kvaliteten på lagarna är viktig och det underlättar arbetet för oss i 

lagtinget, i utskotten, men det underlättar också för medborgarna att göra 

samhällssystemet effektivare. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Ltl Olof Erland säger att han håller med obunden samling 

om att public service verksamheten borde vara skattefinansierad, men 

samtidigt är han inte beredd att uppbära en skatt för den. I dessa eko-

nomiska tider kan man inte föreslå att vi tar så här stora nya utgifter 

rakt över budgeten och därför föreslår vi att man åtminstone i över-

gångsskedet åtminstone uppbär en landskapsskatt för att finansiera 

radion. Sedan kan man ta bort skatten när ekonomin tillåter det och då 

blir det ungefär som halva skatteavdraget, så jag ser fram emot stöd för 

motionen och stöd också för att ta bort skatten den dagen när vi har råd 

med det. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! För min del stöder jag absolut inte en skattehöjning genom 

landskapsskatt utan jag anser att man ska skapa utrymme för nya utgif-

ter om de behövs. Det kanske tar lite tid att göra det, men jag tror också 

att en samhällsreform kommer att möjliggöra reformer. Vi har alltså i 

verksamheten i förvaltningen pressat ner utgifterna och nästa steg är 

överföringsutgifter och det innebär också kommunsektorn. Där finns det 

möjligheter att göra omstruktureringar. Att säkra public service på all-

män nivå genom ett fonderingssystem och få en automatik tror jag att 
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rätt väg att gå. Det har vi talat om rätt länge, men vi måste också skapa 

de ekonomiska förutsättningarna för det. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det känns betryggande om liberalerna tillsammans med det 

andra regeringspartiet tänker komma med verkliga inbesparingsförslag 

och inte tänker låta konsumtionsutgifterna växa år efter år trots de eko-

nomiska tiderna. Det är det som vi ser som ett problem. Med den poli-

tiska majoritet som idag regerar så finns det inte sådana ekonomiska ut-

rymmen att ta sådana här stora nya utgifter. Det är problem redan nu, vi 

tar 15 miljoner från utjämningsfonden. Skulle vi ta ytterligare de miljo-

ner som går till TV skulle underskottet bli ännu större. Därför föreslår vi 

att TV-avgiften lyfts bort och att en landskapsskatt kommer till. Det gör 

att för ålänningarna blir utgiften densamma, man betalar den bara på 

ett lite annorlunda, mer rättvist sätt och på ett sätt där avgiftsinspektö-

rerna inte behöver fara runt i bygderna och jaga folk och betala en stor 

summa pengar för uppbörden, till Posten Åland, när vi redan har ett 

uppbördssystem för de pengar som vi använder gemensam, nämligen 

skatt. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Eftersom klumpsumman för det skattefinansiella utrymmet 

har minskat radikalt under några år måste man kunna för det första 

övervintra och sedan ställa om den offentliga sektorn. Nu har alltså ut-

gifterna i fasta priser gått ner under den här mandatperioden och nu är 

nästa steg de reformer som föreslås, bl a när det gäller skärgårdstrafiken 

och trafiken i övrigt och den s.k. samhällsreformen som vi redogjorde li-

berala lagtingsgruppens syn för igår. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Det är lite tråkigt att ledamot Olof Erland återkommande 

uttalar sig förklenande om Mariehamn. Nu senast i någon sorts för-

täckta ordalag fick vi höra att Mariehamn sysslar med att understöda 

privatbilismen. Jag har lite svårt att förstå det, Mariehamns stad är den 

enda stad, i landet åtminstone, som har avgiftsfri kollektivtrafik, dessu-

tom har vi landets bäst utbyggda gång- och cykelnätverk. Att många 

människor väljer att använda sin privatbil tycker jag att faktiskt tillhör 

det demokratiska samhället. Många har mycket som de ska passa, dagis 

osv. och då har vi infört P-skivor för att inte parkeringar i stan ska vara 

blockerade. Jag har lite svårt att riktigt godkänna den typen av slängar. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Som Mariehamnare av födsel och ohejdad identitet, som jag 

sade igår, har jag ingen anledning att uttala mig förklenande om Marie-

hamns stad, tvärtom månar jag mycket om Mariehamn liksom resten av 

Åland. Det jag sade igår var att jag tackade liberalerna och frisinnad 

samverkan för att man tar ansvar för äldreomsorgen i Mariehamn. Det 

kan jag göra en gång till och det är inte förklenande för någon överhu-

vudtaget utan tvärtom, det är ett stort beröm och det kommer från 
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många andra Mariehamnare. När det gäller det jag sade nu idag gällde 

det kollektivtrafiken och elbilar. Där tycker jag att Mariehamn ingår som 

en viktig komponent. Idag talar man om den s.k. gratisbussen, som inte 

är gratis för alla utan kostar väldigt mycket. Då gäller det att se över kol-

lektivtrafiken i ett större perspektiv. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Det här med elbilar har socialdemokraterna initierat i bud-

getbehandlingen i stan och det har omfattats av samtliga. Det är trevligt 

att höra ledamot Olof Erlands tankar om Mariehamn, men kanske hem-

kommunen skulle behöva lite mera idéer och inspiration för att klara sig 

bättre.  

Propagandan mot socialdemokraterna vad gäller Trobergshemmet 

finns det ingen fog för det. Alla partier i Mariehamn har godkänt det för-

slag som ligger nu och det omfattar utbyggnad av Trobergshemmet. 

Däremot är det inte finansierat så liberalerna kommer att få problem 

med när de ska skära bort en miljon i stadens service. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! För min del behandlar jag här landskapets budget, inte 

budgeten i Finströms kommun och inte heller Mariehamns budget. Där-

emot konstaterar jag att man månar om äldreomsorgen i Mariehamn. 

Jag kan också notera att man gör det i Finström, min andra hemkom-

mun. Det är så vi måste göra. Vi måste prioritera, vill man skjuta upp 

viktiga investeringar får man politiskt göra det, men det finns anledning 

här i lagtinget att se hela Åland som ett område och i detta område är 

Mariehamn en viktig del. Jag återupprepar det en gång till, jag anser att 

det var ett bra beslut att inte avbryta utbyggnaden av Trobergshemmet. 

Det kommer att gynna hela äldreomsorgssektorn, inklusive Mariehamn 

och säkert några Finströmare som flyttar till Mariehamn också. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Ledamot Olof Erland nämnde lagberedningen och dess be-

tydelse i självstyrelsen. Jag håller med de åsikterna att vi borde köpa in 

mera tjänster från olika lagberedningsarbeten i och med att det blir lite 

för brett för de lagberedare som finns idag. Det ska finnas en bred kun-

skap. De har en oerhörd kunskap redan, men att i och med att de är så få 

i alla fall och vi har stor behörighet borde man bredda och köpa tjänster. 

I budgeten finns gamla pengar och man har också tagit upp lite mera 

pengar så jag hoppas att det på det sättet ska det komma mera lagstift-

ningar och kanske mera rätt lagstiftning hit till lagtinget. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Jo, jag tror på att lagberedningen kan förbättras genom att 

man kan köpa specialtjänster. Vi har exempel på det under åren och se-

dan att vi har en laggranskning. Jag tror att vi alla har att vinna på att 

det blir resurser till lagberedningen. Det är ändå grunden för vårt sam-

hälle. Det som man ser nu när man går igenom hela sociallagstiftningen, 

finansförvaltningen och annan lagstiftning som gäller t ex bolagisering 
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och liknande saker så behövs det alltså specialresurser. Jag vill också 

påpeka en sak i det sammanhanget att man stärker det här med upp-

handling. Det har också mycket juridiska konsekvenser så det ser lo-

vande ut när det gäller den här delen av kansliavdelningen. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är avslutade. 

Ltl Fredrik Karlström 

Fru talman! Jag brukar alltid i budgetdebatten hålla ett allmänt anförande, 

men det ska jag inte göra idag. Jag borde kanske ha gjort det igår, men då 

hade jag inte taltur så det kommer att bli på slutet av debatten istället. Jag 

tänker hålla mig till sju minuter och hålla mig till kansliavdelningen så att fru 

talman inte ska behöva känna oro. 

Jag tänkte börja med en fråga under kansliavdelningen, som det förvånar 

mig lite att ingen har tagit upp här i debatten hittills. Det gäller ombyggnaden 

av självstyrelsegården. Det är ett väldigt stort projekt, som vi diskuterade och 

debatterade förra året och egentligen kan vi säga att inte så mycket har hänt 

från landskapsregeringens sida, än att man återkommer igen och säger att 

man vill renovera självstyrelsegården för ca elva miljoner euro de kommande 

åren. En renovering för elva miljoner euro tycker inte jag att verkar klokt på 

en fläck, det är enormt mycket pengar och man löser egentligen inte proble-

men med den renoveringen, man löser vissa små problem med ventilation 

och lite utseendemässiga och kanske praktiska ändamål, men elva miljoner 

euro anser jag inte vara försvarbart.  

Därför har jag skrivit finansmotion nr 33, som går ut på att man inte ska 

renovera självstyrelsegården för elva miljoner euro utan gå tillbaka till det be-

slut som man tog 2009 om att sätta igång projektering och bygga en fjärde 

våning på landskapsregeringens byggnad. Idag betalar man ungefär en halv 

miljon, 500 000 euro, i hyra för lokaler som man hyr ute på stan, pengar som 

med den beräkningsgrund som gjordes förra gången, skulle bekosta den här 

utbyggnaden på ungefär tio års tid. Det skulle också tjäna mycket i effektivite-

ten för personalen under samma tak som landskapsregeringen behöver. Det 

skulle minska på en massa praktiska kostnader med IT-support, städning, 

vaktmästeri och transporter mellan olika avdelningar.  

Man borde verkligen ta en ny funderare på det här och jag hoppas att fi-

nansutskottet med en ny ordförande, kan se på det här med lite nyare ögon 

och verkligen begrunda om elva miljoner euro i en renoveringsplan på några 

års sikt är ekonomiskt försvarbart med tanke på att man inte minskar drifts-

kostnaderna på sikt.  

Jag kan hålla med om att motionen kan anses vara lite socialistisk och att 

man vill ta bort hyresinkomsterna från vissa stora fastighetsägare från stan. 

Ja, så är det, men det kommer också att bespara skattebetalarna på sikt och 

det kommer att göra en effektivare förvaltning. Jag hör också till dem som 

anser att man borde se över förvaltningen och förmodligen kunna minska an-

talet personer i förvaltningen, därför nämner vi också att man borde ta en 

helhetsplan över framtida personalresurser och dess behov av utrymmen, att 

det skulle beaktas.  

Allt detta finns i motionen, den går ut på att man kan minska anslaget med 

tre miljoner euro, alltså renovera och bygga nytt för åtta miljoner istället för 
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att bara renovera för elva miljoner. Det är finansmotion nr 33 som jag önskar 

att finansutskottet verkligen ska ta sig en närmare titt på. Förra finansutskot-

tets ordförande var rysligt intresserad av den här frågan också, men han är 

som sagt inte det i år längre. 

Det var min motion om självstyrelsegården. Sedan har jag också skrivit 

under en motion, som gäller en fråga jag har drivit ända sedan jag kom in i 

lagtinget första gången 1999, som nu har Danne Sundman som första under-

tecknare och det handlar om avskaffande av TV-avgiften. Det är ett som vi 

hörde tidigare i debatten ett väldigt föråldrat sätt att ta betalt på, ett väldigt 

omodernt och orättvist sätt att finansiera någonting som vi anser att vi ska fi-

nansiera gemensam, men sedan helt plötsligt ska bara en viss del av ålän-

ningarna betala.  

Idag betalar ca 10 000 hushåll TV-avgiften. Det finns närmare 13 000 hus-

håll på Åland, det finns också 2 200 företag som borde betala om de har en 

TV, vilket många företag har. Tittar man på bestämmelserna så ser man att 

har man stugbyar så ska man betala flera avgifter. Det är väl ingen som riktigt 

exakt kan säga hur många avgifter som borde betalas på Åland. Ser vi bara till 

hushållen och företagen så är vi uppe i 15 000. Säger vi att vissa av dem ska 

betala flera licenser så är vi uppe i 16 000-17 000 licenser som borde betalas 

på Åland årligen. Det betalas 10 000. Med det så har vi en ganska kostsam 

apparatur, posten kostar 70 000 bara för att driva in pengarna. Vi har som 

ledamot Sundman berättade kontrollanter som åker runt på landsbygden och 

knackar dörr för att kontrollera att alla har betalat avgiften, vilket gör att 

många tanter och farbröder inte ens vågar öppna dörren ifall de inte har haft 

råd att betala sin avgift.  

Det är som ledamot Sundman sade ett väldigt gammaldags sätt att finansi-

era någonting som vi har bestämt att alla ska vara med och finansiera, sär-

skilt när bara 10 000 av 16 000-17 000 avgiftsbetalare gör det. Det resulterar 

också i att vi som betalar får betala mycket högre avgift än vad vi egentligen 

skulle betala om alla skulle vara med. Därför borde TV-avgiften finansieras 

via budgeten som vi alltid ansett i obunden samling. Jag tycker själv att den 

borde gå via budgeten, men inser på samma sätt att nu är ekonomiska reali-

teten inte så utan landskapsskatt är ett alternativ. Vi finansierar mycket av 

det som vi anser att ska finansieras via skatten, sjukvård, skola, vägar. Vi i 

lagtinget anser också att vi ska ha en public service kanal och då bör ansvaret 

för finansieringen också ligga hos politikerna för att se till att det blir rättvist.  

Jag hoppas också verkligen att finansutskottet tittar på motion nr 35 som 

en gång för alla skulle göra det här orättvisa systemet rättvisare. Vi vet att 

man från landskapsregeringens sida håller på och funderar på ett finansie-

ringssystem. Förmodligen går det ut på liknande sätt som i Finland, att man 

tar en medieavgift, men det spelar väl ingen roll, det är samma sak, bara ett 

annat ord. Fortfarande kan folk låta bli att betala. Om personer inte vill betala 

en public serviceavgift eller medieavgift har de möjlighet till det om vi ger 

dem den möjligheten. Anser vi i lagtinget att alla ska vara med och finansiera 

så tar vi det via skatten. Det är rysligt enkelt och så får medborgarna välja de 

politiker som vill minska eller höja eller föra det systemet i framtiden.  

Det finns ett sätt att säkerställa också att det här inte blir ett spel mellan 

olika politiker och partier, att man kan fastställa det i lag, att det ska vara un-

der en fem års tid så procentsatsen som baserar sig på budgeten slås fast, att 

man vet vad man har att röra sig med från radions sida. Om tiderna blir 
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sämre och man har fastslagit en procent av budgeten kanske radion får 

mindre pengar att röra sig med såsom det är med sjukvård, skola, vägar, om-

sorg osv. 

Herr talman, jag ser att sju minuter har gått och jag har bara kommit till 

två av mina punkter så jag får väl försöka återkomma igen. Jag har några an-

föranden också och folk börjar väl bli hungriga så jag återkommer. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Ledamoten Karlström hade vänligheten att understöda ett 

av mina förslag, alltså måste jag återgälda den vänligheten. Det här med 

utbyggnaden av självstyrelsegården tog jag också upp i gruppanförandet 

igår, jag var väl inte så rakt på sak som Karlström, men jag sade att det 

inte var klokt på en fläck. Jag är väldigt förvånad över att man är beredd 

att satsa elva miljoner på Självstyrelsegårdens utbyggnad i det ekono-

miska läget som vi befinner oss nu. Det är ganska svårt att förstå.  

Däremot har jag värderade ledamot Karlström lite svårt att förstå fi-

nansmotionen som du nämnde. Som du säkert vet skulle man fullfölja 

planerna på att bygga en fjärde våning. Det här är en verksamhet som 

synnerligen väl passar för en privatisering och att landskapet, Karlström 

är ju en entreprenör, skulle koncentrera sig på kärnverksamheten, det är 

kapitalkostnader, driftskostnader och frågan är om landskapet är den 

bästa fastighetsägaren och fastighetsskötaren, eller finns det privata fö-

retagare som klarar det här bättre? Jag tror definitivt att det finns pri-

vata företagare som klarar det här bättre. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag håller i och för sig med om att landskapet inte är den 

bästa fastighetsskötaren, men däremot anser jag att om vi ska ha en 

självstyrelse och om vi ska utöka den självstyrelsen så behöver vi ha ett 

självstyrelseorgan som har en fysisk plats där man bedriver sin plats och 

då är Självstyrelsegården ganska optimal och passlig.  

Skulle man fortsätta med ledamot Erikssons resonemang kunde man 

utlokalisera hela förvaltningen till Eckeröhallen. Det skulle bli väldigt 

billigt och behändigt att hyra ut självstyrelsegården som hotell. Det 

kanske behövs i Mariehamn. Det är inte ett klokt sätt att bedriva själv-

styrelsepolitik på. Det är de facto så att vi idag hyr in lokaler på stan för 

500 000 euro. Det är fem miljoner på tio år som en ny utbyggnad skulle 

kosta, det skulle alltså på sikt vara mer ekonomiskt försvarbart än att 

fortsätta som man gör idag. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Om vi håller det på ett sakligt plan så är detta det sista som 

är intressant, vad är det som är mest ekonomiskt försvarbart. Jag är inte 

alldeles säker, man kan inte bara titta på vad man betalar i hyra för då 

har man allting inkluderat, fastighetsskötsel, försäkringar, allt. Man kan 

inte jämföra kapitalkostnaden med driftskostnaden. Märk väl, när man 

har gjort kapitalkostnaderna för en fjärde våning har man också drifts-

kostnaderna kvar. Jag noterade att ledamot Karlström sade i sitt huvud-

anförande att förslaget var lite socialistiskt, så troligtvis är han inte rik-

tigt nöjd med det själv. 
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Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Nej, jag är så pass realistisk att jag inser att om vi ska ha 

en självstyrelse så kommer det att kräva utrymmen. Då gäller det också 

att vi ser till att de i vår förvaltning har skäliga arbetsutrymmen. Det gäl-

ler också för oss att se till att de är effektiva och att de inte behöver 

springa mellan olika ställen att mötas på, att man har allting samordnat 

på ett och samma ställe som fungerar och är praktiskt. Jag tror också att 

om vi skulle utöka vår självstyrelse att innehålla beskattningsbehörig-

heten, ser vi att det skulle vara ett ypperligt sätt att få den administrat-

ionen att skötas inom samma hus. Det skulle vara konstigt att ha den 

någon annanstans. Det skulle vara det mest ekonomiska på sikt att vi 

minskar personalen, att vi bara har de anställda som vi verkligen behö-

ver, men att de som vi har behov av ska ha skäliga arbetsutrymmen och 

då är man mest effektiv om man har dem på samma ställe. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag är nog benägen att hålla med ledamot Karlström vad 

beträffar utbyggnaden av självstyrelsegården. Jag tror också att det är 

mest ekonomiskt att bygga en fjärde våning. Jag var själv med och tog 

fram ritningar för fem-sex år sedan. Tyvärr kom ett val emot och politi-

kerna vågade helt enkelt inte bygga ut av olika orsaker. Hade man gjort 

det då hade det nästan varit betalt redan nu med de siffror som ledamot 

Karlström presenterade här.  

Min erfarenhet säger mig att all verksamhet som landskapet har 

borde vara i egna lokaler, i alla fall så mycket som möjligt. Det gäller här 

i Självstyrelsegården, i Godby och på andra ställen. Genom att utlokali-

sera mera tror jag att man kan inrymma resten av landskapets anställda 

i det här huset genom en fjärde våning och det skulle totalt sett bli mera 

ekonomiskt än det är idag. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag har skrivit i min motion att det första man borde göra 

är en utredning av behovet av personal och det håller jag med om. När vi 

har gjort den utredningen och inser att vi behöver si och så många tjäns-

temän inom förvaltningen, tycker jag att de ska vara i egna lokaler och 

då skulle det passa bra i en fjärde våning i Självstyrelsegården. Om man 

sedan hyr in tillfälliga lokaler av näringslivet, som man kan behöva, har 

jag absolut ingenting emot det. Man behöver inte bygga och äga allting 

själv, men när det kommer till kärnverksamheten i självstyrelsen alltså 

självstyrelseförvaltningen, om vi ska utöka den och ta mera behörigheter 

på oss kan vi inte sprida ut verksamheten runt om på Åland. Jag tror 

inte att det är ekonomiskt försvarbart. En fjärde våning, minska antalet 

tjänstemän som vi inte behöver, gör personalplansresursen, en plan över 

personalbehovet och sedan har vi en fjärde våning. Även om vi minskar 

personalen med 15 procent räcker inte en fjärde våning idag. 



  

  211 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Liksom ledamot Karlström tycker jag att elva miljoner för 

att renovera upp det här huset och inte få en enda kvadratmeter till är 

lite betänksamt. Man måste fundera en gång till. Vad som behöver göras 

i det här huset är att ventilationen borde förnyas och köksregionen 

borde renoveras. Men tittar vi annars på lokalerna ser vi att vi inte be-

höver flytta biblioteket ner osv., det är bortkastade pengar. Skulle man 

satsa tre-fyra miljoner på ventilationen och köksregionen och fundera 

på en fjärde våning skulle det säkert bli billigare för skattebetalarna än 

det är idag. Sedan finns det ideologier som tycker annorlunda, men jag 

ser gärna på euro och cent istället. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! I det här fallet är min motion ganska optimal. Vi kan ta 

bort tre miljoner euro från de elva som landskapsregeringen har föresla-

git och ta ner det till åtta. Kostnadsberäkningen på en fjärde våning var 

fem miljoner för några år sedan och att renovera kök och ventilation, ja 

gör man inte det för tre miljoner euro så ska man göra en ny upphand-

ling. Ledamot Runar Karlsson, jag ser fram emot att du stöder min mot-

ion i omröstningen beroende på vad finansutskottet kommer till. Det 

kan hända att vi är eniga. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Man har alltid stora förväntningar på finansutskottet och 

vi ska försöka göra vårt bästa. Jag vill ändå kommentera två saker som 

ledamot Karlström tog upp. När det gäller TV-avgiften så för mig börjar 

det låta som att vi bör överväga att vi ska ha ett rättvist system. Jag 

minns fortfarande den tid då man måste ha radiolicens i bilen. Jag lyss-

nade på Ålands radio för det mesta i bilen och inte så mycket hemma. 

Hemma har jag förresten ingen radioapparat. Man borde ha en återgång 

till att alla bilar kanske skulle ha radiolicens och då täcker vi upp ganska 

många.  

När det gäller fastigheten som vi befinner oss i, huruvida det ska re-

noveras, huruvida det ska byggas en fjärde våning. Det är bra att tiden 

får gå så att vi får reda på vad vi verkligen vill. Vi har ju andra fastigheter 

också, dock icke i Mariehamn. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Till det första om en rättvis TV-licens tror jag inte att en 

återgång till att ta betalt för innehav av radio är en klok väg att gå, där-

emot vill jag understöda att det är ett vettigt sätt att finansiera public 

servicen. Det måste vi komma till skott nu. Personligen har jag pratat 

om det sedan 1999 så det börjar kännas lite tjatigt. Det är dags att göra 

något åt det här nu. Medieavgift är bara ett annat ord för samma sak. Vi 

måste hitta ett sätt där alla är med och finansierar det som politikerna 

anser att vi ska ha och det är genom budgeten, genom antingen genom 

en landskapsskatt eller en procent av budgeten eller en kombination av 

de två. Det finns ingen anledning att vi ska fortsätta med ett avgiftssy-
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stem som baserar sig på att man ska anmäla om man har en TV-avgift 

hemma. Särskilt i dagens samhälle när man kan se alla TV-program på 

internet. Ska man behöva betala TV-licens då, kan man fråga sig? 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Även i den här frågan tror jag att tiden behöver lösa pro-

blemet. Jag stöder tanken, vi måste få ett rättvisare system, men hur det 

sedan ska byggas upp är det väl ingen här idag som har någon lösning 

på. En generell avgift som alla är med och delar på måste väl ändå ligga 

till grund om det ska vara fullständigt rättvist. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Obunden samling har faktiskt förslag på hur det där ska 

skötas för att fungera rättvist. Det är finansmotion nr 35 med under-

tecknare Danne Sundman, Mika Nordberg och Gun-Mari Lindholm. Det 

är att införa en landskapsskatt. Sedan kan finansutskottet fundera på 

hur man ska sätta det i relation till budgeten, om den ska följa med bud-

getens upp- och nergångar eller om det alltid ska vara en viss procent 

osv. Systemen finns om man vill, om man vill göra det här rättvist. Jag 

tycker att det är dags att ta tag i de systemen nu. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Finansminister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Frågan om renoveringen av detta hus börjar bli mer eller 

mindre en fars. Man använder frågorna om en fjärde våning, bollar den 

fram och tillbaka för förmodligen är målsättningen att man ska skjuta 

på själva investeringen. Det är grundbudskapet i den motion som 

obundna genom ledamoten Karlström har levererat. Jag tycker att vi har 

ett ansvar att se till att den personal som vi har kan jobba i drägliga ut-

rymmen. Det som ledamot Karlström inte säger är att skulle vi gå in och 

renovera bara ventilationen för att sedan senare någon gång renovera 

hela fastigheten och bygga ytterligare en fjärde våning på 1 600-1 800 

kvadratmeter och kanske fem-sex miljoner euro till, är sammantaget en 

mycket dyrare lösning. Jag återkommer i en senare replik med flera ar-

gument. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag delar inte finansminister Perämaas syn i det här. För 

det första anser jag att man inte behöver ha exempelvis ett landskapsar-

kiv på en av de dyraste kvadratmeterplatserna som finns på Åland. Var-

för ska vi lagra gamla papper och dokument här, de kunde vara ute i 

Ribacka eller någon annanstans på landet. Det finns ingen anledning till 

det. Skulle vi göra nödvändiga renoveringar och bygga en fjärde våning 

så skulle det inte behöva betyda så stora satsningar som elva miljoner. 

Jag tror definitivt att man kan göra det under. Om vi för det första byg-

ger en ny våning, en 1 600 kvadratmeters, kan vi flytta alla dessa perso-

ner som idag sitter i olämpliga utrymmen till det nya området för att se-

dan renovera de områden där de sitter idag. Hur ska det annars fun-

gera? Var ska de sitta under tiden som byggprojektet under fyra års tid 

ska snurra på. Det löser inte problemen med att vi fortfarande har 
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många utrymmen spridda över Mariehamns stad som vi hyr in, det är en 

kostnad på ca 500 000 euro. De är ju kvar om vi renoverar och gör de 

befintliga lokalerna lite bättre. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Att gå på den linjen som ledamoten Karlström föresprå-

kar, alltså en byggnadskostnad på ytterligare fem-sex miljoner euro här 

via en renovering som i sig medför att projektet blir dyrare, är samtidigt 

att cementera det faktum att man inte ska utgå från det. Det kan vara ett 

sätt att cementera det att vi inte ska minska på omfattningen av vår per-

sonalstyrka. Det är ett mål som landskapsregeringen avser att följa att vi 

måste minska på personalen och därigenom på konsumtionskostnader-

na i likhet med riket så länge som vi är bundna vid det ekonomiska sy-

stem som vi har idag. Det blir knappast någon utlokalisering med de 

obundnas politik. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! För det första så vet vi att även om vi minskar personalan-

talet med 15 procent så räcker inte Självstyrelsegården till även med en 

fjärde våning. Så mycket folk har vi anställda idag och så vet vi vad 

framtiden förhoppningsvis kommer att leda till om vi får utökad själv-

styrelse. Det är oansvarigt att säga någonting annat. Jag vill definitivt 

minska förvaltningen, det vet minister Perämaa mycket väl. Motionen är 

ärlig och säger att vi behöver ta hand om dem som vi har här och som vi 

anser att ska sköta förvaltningen till skillnad från ledamot Perämaa, som 

föreslog att vi skulle ha dem kvar förra året, men ge dem mindre betalt. 

Den här motionen är ett reellt förslag som är genomtänkt och ärligt. Det 

minskar kostnaderna och det gör det betydligt bättre för personalen, 

men tycker minister Perämaa att elva miljoners renovering är klok och 

försvarbar? 

Talmannen 

Replikväxlingarna är avslutade. Plenum avbryts härmed och återupptas kl. 12.30. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag tänkte tala om internationellt samarbete och Ålands freds-

institut, sedan något om skärgårdssamarbetet. Åland är av stort internation-

ellt intresse. Åland är också numera en viktig part i det internationella sam-

fundet, särskilt på grund av vårt geopolitiska läge, men också på grund av 

landskapets särskilda ställning, med autonomi som ett demilitariserat och 

neutraliserat område. Självstyrelse har blivit alltmera subjekt i internationella 

sammanhang. Vi är ju med i samarbetet både nordiskt, europeiskt, ja t o m i 

olika ö-samarbeten. Det här är betydelsefullt för oss eftersom det ger möjlig-

heter att utnyttja olika fonder som understöder sådant här samarbete på reg-

ional nivå speciellt, men också sedan gammalt är det nordiska samarbetet 

viktigt för Åland.  

Så var det också med det nordiska skärgårdssamarbetet. Ifjol beslöt den 

här församlingen, på förslag av regeringen, att vi skulle gå ut ur skärgårds-

samarbetet. Det har haft väldigt stora negativa konsekvenser för de åländska 

skärgårdskommunerna. Det här kommer min kollega Carina Aaltonen att 

närmare redogöra för. Inte nog med det så tror jag att det skadade Ålands 
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rykte och anseende som en samarbetspartner. Det är inte särskilt snyggt eller 

lojalt att när det börjar bli lite bistrare tider lämnar man fartyget som första 

man och låter resten ta hand om det eventuellt sjunkande skeppet. Lite så var 

det med skärgårdssamarbetet. Vi socialdemokrater tycker att om man ska 

samarbeta är det viktigt att man respekterar vissa spelregler. Det tycker vi att 

man inte gjorde i det här sammanhanget.  

Det var också så för ett år sedan att lagtinget på förslag av regeringen gav 

en fullmakt åt regeringen att avyttra Hamngatan 4, alltså sjöfartsverkets 

gamla lokaler nere vid Västerhamn. De här lokalerna tillhörde staten ända till 

2009, det var väldigt kort tid mellan det att de överläts till landskapsrege-

ringen som man beslöt att de skulle säljas ut. I de här verksamhetsutrym-

mena fick Ålands fredsinstitut sina verksamhetsutrymmen mycket tack vare 

landshövding Peter Lindbäck, eftersom vi hotades med att fredsinstitutet 

måste flyttas från Villa de Nord. Det var väldigt tacknämligt, utrymmena pas-

sar bra för verksamheten och de är numera fyllda till bristningsgränsen.  

Vid fredsinstitutet arbetar idag ca 12 personer, det varierar lite. Det finns 

en person som i fredsinstitutets regi arbetar med den statliga medlingsverk-

samheten, dvs. där man försöker att mellan förövare och de som blivit utsatta 

för brottsliga handlingar, komma överens och inte föra processen till dom-

stol. Det är en väldigt framgångsrik verksamhet.  

Förutom det här så finns i huset en anställd av Föreningen Norden och så 

finns det tre anställda vid sjöfartsverket fortsättningsvis och vid lotsfördel-

ningen finns det två kutterförare. De arbetar nästan 20 personer i den här 

fastigheten idag. Det är inte särskilt lätt att hitta motsvarande utrymmen på 

stan idag.  

Det är också så att fredsinstitutet har blivit allt mer en samarbetspartner 

med regeringen och lagtinget och det här samarbetet tar sig många uttryck. 

När självstyrelsen får besök så är det titt som tätt så att dessa högtstående 

gäster också gör ett besök på fredsinstitutet. I olika sammanhang anlitas 

också fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark som expert i frågor 

som gäller autonomi, minoritetsrättigheter, språkrättigheter och ifråga om 

demilitariseringen och neutraliseringen. Hon är också en del av den kontakt-

grupp vid utrikesministeriet där också regeringen har en representant och 

man diskuterar det s.k. Ålandsexemplet.  

Det känns lite konstigt att av en partner bli hotad på det här sättet. Nu ska 

ni ut härifrån för nu ska det här säljas och vi ska tjäna pengar på det. Jag 

tycker, herr talman, att man kanske borde överväga en annan lösning. Det är 

ju så att om det här är en ekonomisk belastning för landskapsregeringen 

finns det från fredsinstitutet en beredskap att ta emot byggnaden i form av ett 

separat fastighetsbolag, som sedan kunde hyra ut det till de verksamheter 

som idag finns i huset, åtminstone till fredsinstitutet, Föreningen Norden och 

den här medlingsverksamheten.  

Med hopp om att få trygga verksamhetsförutsättningarna för fredsinstitu-

tet har jag tillsammans med ledamot Roger Jansson lämnat in en finansmot-

ion där vi hoppas att finansutskottet och lagutskottet skulle överväga frågan 

om fastigheten på Hamngatan 4.  

Sedan, herr talman, så finns det under kapitlet en rubrik som handlar om 

jämställdhet. Det var ju så att den här regeringen 2008, jag tror att det var 

det första man gjorde, kom med ett jämställdhetsmeddelande. Det var en 

väldigt högt prioriterad fråga. I och för sig skulle man ta bort jämställdhets-
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delegationen. Lagtinget accepterade det, men önskade istället att man skulle 

ha en expertgrupp på jämställdhet. Den har inte tillsats under alla de här 

åren, men nu framställs det att man ska göra det. Det är lite svårt att förstå 

varför det har tagit så lång tid, men om det nu blir av så får vi vara nöjda med 

det.  

I samband med jämställdhetsmeddelandet hade vi en mycket livlig debatt 

här i lagtinget om jämställdhet. Lagutskottet som behandlade ärendet tog 

vissa beslut som sedan lagtinget välsignade, bl a det att nästa gång som den 

lilla statistikboken om Kvinnor och Män på Åland kommer ut så skulle det 

ingå i den också statistiska uppgifter om hur mycket oavlönat hemarbete som 

kvinnor utför och hur mycket männen utför. Till och med att lagtinget sade 

att om det behövs extra utredningar för det här har lagtinget givit sitt stöd för 

sådana extra utredningar. Nu ser jag ingenting om det här i budgeten och jag 

vill att det kommer med i nästa utgåva av Kvinnor och Män på Åland. Åt-

minstone i övriga nordiska länder är det så tydligt att kvinnor utför ungefär 

två tredjedelar av allt oavlönat hemarbete. På Åland är det dessutom så att 

kvinnor idag arbetar i högre utsträckning än män för sysselsättningsgraden 

bland kvinnor är idag högre än män. Det betyder att åländska kvinnor antag-

ligen jobbar otroligt mycket och får bara betalt för en del. Det är en väldigt 

väsentlig jämställdhetsinformation.  

Har jag nu överskridit min tid, herr talman? 

Talmannen 

Med ca tre minuter, ja. Men då ska jag komma igen för jag hade lite till att säga, men 

det räcker för den här gången. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Jag vill passa på tillfället och framföra i alla fall center-

gruppens tack för det engagemang som ledamot Sundback har visat ge-

nom tiderna för Ålands fredsinstitut. Det är klart att vi under årens lopp 

har haft lite cyniska kommentarer om institutet, men faktum är att le-

damotens engagemang har gjort att fredsinstitutet har placerat Åland på 

kartan, via sina publikationer och via sin status som FN-rapportör, som 

man kan benämna det i korthet. Jag tror inte att någon i den här salen 

vill skada fredsinstitutet, man kommer, speciellt från landskapsrege-

ringens sida, att hantera de här utrymmena på ett sätt som tryggar insti-

tutets framtid. Vi kommer i alla fall att verka för det från centergruppens 

sida. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ja, tack ledamot Jansson för de värmande orden och tack 

för stödet. Jag vill dock inte lasta regeringen för den situation som vi är i 

för det är de facto så att lagtinget har tagit det här beslutet. Om det ska 

ändras så är det som vtm Gunnar Jansson brukar påminna om att det är 

den beslutande makt som har tagit beslutet som också ska ändra på det. 

Här har lagtinget nu en möjlighet att ändra på det här beslutet så att 

verksamhetsförutsättningarna kan tryggas. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 
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Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Ledamot Sundback framför här att skärgårdssamarbetets 

avvecklande var förhastat. När landskapsregeringen började arbeta tit-

tade vi över alla organisationer, vad är vi med i, vad kanske vi inte behö-

ver vara med i det och vi gjorde en framställning till lagtinget när vi om-

fattade att vi skulle gå ur skärgårdssamarbetet. Tanken är att vi ska gå 

vidare med inflytande ut till EU och komma upp på en högre nivå, på en 

regeringsnivå. Därav följer bl a det som jag sade i mitt huvudanförande 

om internationella experter, att vi får in en person i kommissionen. Det 

här är ett led i den processen. I början gick vi ut till i och för sig väldigt 

bra samarbetsområde, men vi måste se över vår organisation och vår 

förvaltning att var ska vi sätta våra krafter. 

I motionen nämns också att vi går miste om att vi är medlemmar i 

olika interregprojekt. Det är riktigt. Men jag kan upplysa er om att land-

skapsregeringen i den nuvarande formen har möjlighet att ha medlem-

mar i olika projekt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! På sätt och vis är det en begriplig logik, men politiskt kan 

jag tyvärr inte acceptera den. Genom det här beslutet har regeringen och 

lagtinget skadat skärgårdskommunerna och deras möjligheter att bed-

riva ett sådant här regionalt samarbete. Det finns alltså redan flera pro-

jekt som skärgårdskommunerna är utestängda ifrån och därför har vissa 

av dem på egen bekostnad sökt sig till det här samarbetet igen. Jag 

måste säga att jag tycker lite synd om de här skärgårdskommunerna un-

der den här regeringen. För de flesta av dem är det här en ren chock att 

under den här regeringen, bestående av liberaler och center, är den som 

har skadat skärgården allra mest under de senaste decennierna. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Politiken är just den jag redogjorde för, dvs. vi ska vara 

med i projekt och i internationellt samarbete på den nivå vi hör hemma, 

nämligen på regeringsnivå. Där har vi just projektet som jag nämnde om 

internationella experter. Vi satsar våra resurser där vi behöver dem och 

där vi anser dem vara bäst. Att vissa skärgårdskommuner på eget ini-

tiativ går in i skärgårdssamarbetet kanske de då har hamnat på den nivå 

de bör vara, dvs. på deras egen nivå. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ja, jag förstår resonemanget, men det är hårdhjärtat mot 

de här små skärgårdskommunerna. Jag kan inte hjälpa det, men jag ser 

inte den stora politiska vinsten med det här resonemanget. Det ena ute-

sluter de facto inte det andra. Har man råd att anställa dyra experter 

motsvarar det säkert flera gånger mer i kostnader som det här samar-

betet kostade, ursprungligen 38 200 euro. Det är ju små pengar, men 

det har skadat och det skadar fortfarande skärgårdskommunerna.  

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 
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Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Jag var till fredsinstitutet för att få information om deras 

budget och då kom det här med fastigheten upp till diskussion. Det jag 

blev att fundera på är om de kommer att ha rum här i framtiden ef-

tersom det redan nu är så jättefullt. De tyckte att de har flyttat många 

gånger så man förstår deras tankar helt och hållet, men i andra hand 

funderade jag om det här räcker till. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jo på sikt räcker det till eftersom sjöfartsverkets anställda 

nu har förfogande över hela nedre våningen tillsammans med lotsför-

delningen. De kommer att flytta över till Ämbetshuset så småningom så 

det finns stora potentiella möjligheter. Jag skulle också vilja säga det om 

fredsinstitutet och jag tror att det gäller för en del andra organisationer 

också, det är ingen ekonomisk belastning för landskapet. De kostnader 

som fredsinstitutet har så drar man in ungefär 80 procent från externa 

finansiärer. Landskapet satsar drygt 100 000 euro, men man får in 

mycket, mycket mera pengar så det är inte dåligt investerade pengar. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är avslutade. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Herr talman! Under de rubriker som vi nu diskuterar, dvs. landskapsrege-

ringen och kansliavdelningen, så har vi med mig som första undertecknare 

från obunden samlings sida skrivit ytterligare en motion, finansmotion nr 46 

och sedan har jag ytterligare en fråga, eller ett påstående, som kanske kräver 

ett svar. Jag hoppas att man svarar från finansutskottets sida, men kanske vi 

redan kan få svar på den frågan här i salen från landskapsregeringens sida.  

Jag börjar med den motion som vi har skrivit, finansmotion nr 46. Det 

handlar om språkrådets status, ändring av motivering. Det här är med anled-

ning av Ålands framtids språkpolitiska debatt i ärendet i början av månaden 

där en i publiken kom med en fråga angående språkrådets status och också 

ett påstående att språkrådet borde få en i lag reglerad status. Jag lovade vid 

det tillfället, att om inte landskapsregeringen lyfter den här frågan och regle-

rar språkrådets status i lag så kommer jag att ta upp det och jag uppfattade 

också att de flesta andra i den debatten tyckte att vi gemensamt borde göra 

det.  

Glädjande kan vi notera att socialdemokraterna med Camilla Gunell, som 

första undertecknare har en nästan identisk finansmotion, som den som vi 

har skrivit från obunden samlings sida med förstärkning från Ålands framtids 

Anders Eriksson. De flesta som var där har också formulerat en önskan om 

att reglera språkrådets status.  

Språkrådet som tillsattes i mars 2008 och som består av ett sakkunnigt or-

gan, som bistår och stöder landskapsregeringen i dess arbete med det språk-

politiska programmet. Med tanke på att rådets uppgifter är att följa upp om 

självstyrelsens grunder efterlevs är det på sin plats att språkrådets status och 

uppgifter regleras i lag. Jag har också förstått i de höranden som vi har haft 

under senare tid i självstyrelsepolitiska nämnden att det finns en önskan även 

från medlemmars sida om att det här borde regleras i lag.  
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Vid det tillfälle som Ålands framtid hade om språkpolitisk debatt fanns 

också vicetalman Gunnar Jansson och ltl Henry Lindström representerade. 

Frisinnad samverkan hade inte någon lagtingsledamot, men där represente-

rade Anthonio Salminen frisinnad samverkan vid det tillfället. Jag hoppas 

ändå att vi gemensamt kan omfatta den här strävan och att vi gemensamt kan 

gå in för en sådan här skrivning i budgeten så att landskapsregeringen åter-

kommer med en lagframställning om att i lag reglera språkrådets status.  

Den här frågan eller påståendet som jag har gäller under, jag vet inte rik-

tigt om det hör till brand- och räddningsväsendet eller om det är alarmcen-

tralen, men det har kommit till min kännedom genom ungdomar som stude-

rar akutsjukvård i Sverige, att det kommer att komma ett EU-direktiv som 

kommer att reglera sammansättningen av personalens kompetens vid ut-

ryckning. Där kommer man att kräva att det åtminstone finns en sjukskötare 

med, t ex vid ambulansutryckningar, som alltså har kompetens för akut sjuk-

vård. Vi vet att så inte är fallet idag på Åland.  

Min fråga blir då naturligtvis till landskapsregeringen hur man kommer att 

agera i den här frågan, vad har man för beredskap, eftersom det är landskaps-

regeringen som ytterst ansvarar för den här verksamheten. Kan man inte här 

idag få ett svar på den frågan så ber jag att finansutskottet tittar på det här 

och kommer med en skrivning till lagtinget så att vi vet hur vi ska hantera 

den här frågan vidare, dels ifrån lagtingets sida vad beträffar budgetmedel, 

men också från ÅHS’ styrelses sida. Det här är någonting som kommer från 

EU-enheten via landskapsregeringen och så vidare till efterlevnad naturligt-

vis. Tack herr talman! 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Vad gäller språkrådet och finansmotionerna och förslag 

om att lagfästa tror jag inte att någon i denna sal i princip har något 

emot det. Däremot borde finansutskottet fundera på det, kanske vtm vill 

komplettera till den del vilket mervärde, vilken nytta vi har att lagfästa 

språkrådet. Vi måste komma ihåg att landskapsregeringen inte kan de-

legera någon form av befogenhet till ett språkråd att agera på egen hand. 

Vi kan utgå från att landskapsregeringen idag inte har så många instru-

ment som varje medborgare har rätt att göra när ens rättigheter inte sä-

kerställs av statsmakt och andra aktörer. Det är svårt att se nyttan av det 

hela, men kanske vicetalmannen kan komplettera till den delen. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Från vår sida åtminstone är det inte tillräckligt att formu-

lera statusen genom ett beslut i landskapsregeringen utan den borde på 

grund av sin karaktär vara reglerad i lag och det hoppas jag att även cen-

tern skulle kunna omfatta. Det här är ett sådant viktigt område för själv-

styrelsen att det om någonting borde vara reglerat i lag. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Jag tror som jag sade att ingen har något emot hela grund-

tanken, men att vi alla är medvetna om att den konkreta nyttan kanske 

inte är så stor i sig. Jag håller med vicetalmannen om att själva ansvars-

området i sig och med tanke på hela dess karaktär i självstyrelsefunda-

mentet, kan de här förslagen försvaras. Bara vi är medvetna om att det 
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inte leder till så mycket mer än att vi gör en politisk markering via ett 

lagfästande. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Idag finns det en otydlighet vad beträffar språkrådets 

verksamhetsområde. Jag tror att man där, när man i så fall tar fram en 

lagframställning, kan titta över så att de personer som sitter, som verkli-

gen brinner för de här frågorna, också känner att de har någon form av, 

vad ska vi säga, kanske inte direkt någon form av makt, men att de har 

någon form av utövning inom sitt område. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag vill börja med att tacka vtm Lindholm för att hon tog 

upp frågan och också var vänlig att nämna att densamma motion också 

har kommit från socialdemokraternas sida. Det är väldigt viktigt att re-

glera språkrådet så att man klargör språkrådets mandat, dess ansvar och 

dess befogenheter.  

Likaväl har obunden samling och socialdemokraterna gemensamt 

lämnat in en motion om Ålands havskommitté. Båda frågorna är sådana 

som jag kan förstå, har ett brett stöd i lagtinget. Det förvånar mig myck-

et att inte landskapsregeringen har tagit upp de här trådarna och nu fö-

reslår för lagtinget att detta råd inrättas och att språkrådet i lag regleras. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Jo, det stämmer att det här var en diskussion och jag upp-

fattade att vi också avgav ett löfte vid det tillfället, att vi skulle lyfta den 

här frågan. Vi kan ju konstatera också det att hade vi suttit vid samma 

korridor uppe i sjätte våningen i det här huset, hade vi kanske gått in till 

varandra och inte hade behövt skriva två motioner utan vi hade kunnat 

vara på samma motion, men när vi har våra kontor på två olika ställen 

finns det hindret att springa över till varandra. Jag kunde springa över 

till Anders Eriksson och få hans underskrift för jag förstod att han också 

var intresserad av den här frågan. De har samma innehåll och samma 

syfte så jag hoppas att vi tillsammans kan genomföra den här tanken. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ja, jag hoppas, eftersom lantrådet har begärt taltur här ef-

teråt, att man kanske kan få klargjort varför de här viktiga förslagen och 

de goda idéerna som är framåtsyftande och konstruktiva att regeringen 

inte tar fasta på dem och återkommer till lagtinget med dem. Hittills har 

jag inte hört att regeringen har någon uppfattning om varken Ålands 

havskommittén eller språkrådet. Jag skulle gärna lyssna till hur framti-

den ska bli. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Ja, vi väntar med spänning på det anförande som lantrå-

det kommer att ha inom kort, antagligen i den här frågan. Kanske kan 

det bringa klarhet i hur man ser på den här frågan. Eventuellt är det re-

dan på gång, vi får se. Tack. 
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Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Vtm Lindholm tog upp frågan om utbildningsnivån för 

akutsjukvårdspersonalen, att det eventuellt ska finnas ett EU-direktiv i 

botten. För egen del kan jag säga att jag inte känner till något EU-

direktiv, sedan vet jag inte om det är på kansliavdelningen eller om det 

borde vara på social- och miljövårdsavdelningen. Om det finns ett EU-

direktiv så kommer det att handläggas i vederbörlig ordning. Om jag har 

förstått allt rätt, har i varje fall vår ambulanspersonal viss sjukvårdsut-

bildning. Kanske EU-direktivet bottnar i att det kanske inte är lika bra 

beställt i övriga Europa. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Ja, jag är själv inte insatt i det här, utan jag har fått den 

här uppgiften från, som jag sade tidigare, ungdomar som studerar det 

här och som jag utgår ifrån att är insatta i det när man är i den här verk-

samheten. Naturligtvis önskar de komma tillbaka hem och kunna jobba i 

den här verksamheten. Vi vet att det är ganska svårt att rekrytera män-

niskor till den här verksamheten redan i dag och höjs kompetensen 

måste vi ha beredskap i ett tidigt skede att möta det behovet och bana 

väg för dem också att ha möjlighet att återvända. Vi måste veta vad det 

här blir, när det här ska påbörjas och vad kravet blir så att vi står be-

redda när det kommer. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Ja, jag håller med det senaste. Det är helt klart att om det 

här är ett direktiv som kommer så måste vi förstås förbereda oss för att 

kunna uppfylla det. Det kommer att behandlas i vederbörlig ordning. 

Om jag förstår saken rätt så i dagsläget har väl de som kör ambulans och 

utryckningsfordon på Åland brandkåristutbildning och någon form av 

första hjälp- och sjukvårdsutbildning. Om det uppfyller det här direkti-

vets krav eller inte kan jag inte svara på i detta skede, men vi ska förstås 

analysera problematiken. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Jag hoppas att vi ska få klarhet i det här genom finansut-

skottet för det här har en inverkan på den budgeten som ges för 2012 

och alldeles särskilt för 2013 om den här verksamheten bör kompetens-

höjas. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är avslutade. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! När det gäller språkrådets verksamhet har jag sagt några gånger 

förut från talarstolen att när språkrådet har varit verksam i två år kommer vi 

att göra en utvärdering och utifrån den så kommer vi att besluta huruvida det 

kommer att finnas ett behov att lagstadga språkrådets verksamhet. Det jag 

har sagt förut är fortsättningsvis på det sättet som landskapsregeringen job-

bar, därför står det ingenting om det i budgeten.  
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Språkrådet avger årligen en rapport där vi i landskapsregeringen har möj-

lighet att diskutera aktuella frågeställningar med hela språkrådet. Det man 

har efterlyst är inte en lagstadgad verksamhet utan det man efterlyser är sta-

bilare resurser när det handlar om sekreterartjänster och arbetet med språk-

frågorna i förvaltningen. Det man också har efterlyst är att den tjänsteman 

som jobbar med språkfrågorna också ska höra till stabsfunktionen under för-

valtningschefen och lantrådet. Därför har vi i budgeten också satt resurser 

under kansliavdelningen, eller om det är under landskapsregeringen, just för 

sekreterartjänsterna. Landskapsregeringen kommer att återkomma, efter att 

vi har gjort den här utvärderingen, precis som jag har sagt tidigare. Det här är 

ingenting nytt.  

Vi har också diskuterat behovet av att ha lagstadgad verksamhet och hit-

tills har man inte sett att det har funnits behov sett ur språkrådets synvinklar. 

Man har väldigt tydligt och klart för sig vilka uppdrag man har att jobba med.  

Det som antagligen inte ännu har kommit fram i debatten och som jag vill 

passa på och redogöra för är också satsningarna på lagberedningen som finns 

i budgeten, dels i form av att vi har satt extra resurser på laggranskning. Det 

finns också under förvaltningschefens stabsfunktion extra resurs i enligt med 

betänkandet som vår grupp har tagit fram, för underlag för hur vi ska få fram 

bättre kvalitet i lagstiftningsåtgärderna. Den gruppen har också föreslagit att 

vi ska lägga resurser på laggranskning och det finns också upptaget i förslaget 

till budget under regeringen.  

Vidare har vi också valt att föreslå för lagtinget att en tjänst till som lagbe-

redare skulle tillsättas. Det finns en ganska stor summa pengar som vi an-

vänder till att köpa lagberedningstjänster. Det är inte alldeles enkelt att upp-

handla, och vi upphandlar ganska mycket i dag, olika lagberedningstjänster 

och då har vi gjort den bedömningen att det är vettigare att lägga en del av 

pengarna på en till lagberedare.  

Det är ett väldigt stort tryck på lagberedningen, förstås finns det mycket 

ambitioner hos landskapsregeringen. Lagtinget kommer hela tiden in med 

nya förslag för lagstiftningsåtgärder för att inte tala om alla de krav som EU 

sätter på oss. Just nu är alla lagberedare uppbundna med olika direktiv som 

vi måste ta fram. Det finns ett otroligt tryck på lagberedningen och därav har 

vi att stärka lagberedningen och också resurserna för att förbättra våra lag-

stiftningsåtgärder så att vi ska få en ännu bättre kvalitet. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det var synd att inte lantrådet var med på språkdebatten. 

Det var väldigt enigt även från liberalt håll, man tyckte att det redan i 

dag borde ha varit lagreglerat och undrade varför inte språkkommittén 

redan hade kommit med förslaget. Kanske det är behov av utvärdering, 

men samtidigt tycker jag att man från politisk sida kan visa riktningen. 

Det här forumet behöver den statushöjning som en lag skulle betyda. 

Samtidigt kunde man utveckla dess verksamheter.  

Sedan skulle jag gärna vilja höra lantrådet säga någonting om Ålands 

havskommittén. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ser man ett behov av lagstiftningsåtgärder är det självklart att 

jag också kommer att gå in för att lagstifta, men först måste man göra 
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utvärderingen och se var bristerna finns. Lagstiftningsåtgärder vidtar vi 

när vi ser att det absolut behövs och alldeles särskilt genom att det finns 

olika stora behov av lagstiftningsåtgärder. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Eftersom lantrådet lyfter upp frågan och hela språksituat-

ionen är angeläget att ta itu med är det följdriktigt att också tala om 

språkrådets roll i det åländska samhället, dess uppgifter, dess ansvar 

och befogenheter. Det är väl på de områdena som det är oklart idag och 

som man borde spetsa till det ytterligare. Rådet kom väl till efter språk-

kommitténs arbete, det blev ganska snabbt tillsatt och det finns natur-

ligtvis anledning att återkomma och ytterligare precisera rådets upp-

drag.  

Jag skulle fortfarande gärna höra om Ålands havskommitté. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Fortsättningsvis, jag hör att ledamoten Gunell kommer med 

klara, entydiga riktlinjer för varför det behövs en lagstiftning. Man 

måste ha klart för sig vad språkrådets roll är. Är det oklart idag? Statu-

sen, att den inte är lagstadgad, men är det oklart, det är de utvärdering-

ar som vi ska göra. Var finns det problem? Så gör vi med alla åtgärder 

när vi går in med lagstiftning. Tittar på vad problemen är och utifrån det 

lagstiftar vi. Vi har sagt hela tiden och vi följer den planen, när språkrå-

det har varit verksamt i två år så gör vi en utvärdering och återkommer, 

om vi ser att det finns behov av lagstiftningsåtgärder.  

Jag har inte överhuvudtaget nämnt Östersjökommissionen. Jag kan 

bara säga att från årsskiftet kommer det att inrättas ett kontor här på 

Åland, som har hand om gränshindersfrågorna i nodiska ministerrådets 

regi. Det är alltså en person som kommer att jobba med de frågorna. Jag 

vet inte vad ytterligare vi skulle göra. Jag vet inte vad ledamot Gunell är 

ute efter. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. Som talman bör jag kanske påpeka att eftersom Ålands 

havskommission inte nämndes i lantrådets huvudanförande så tar vi den som en sepa-

rat fråga. Den är värd sin egen mässa. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! I diskussionen om behovet av lagstiftning för språkrådet 

så har vtm Gunnar Jansson haft väldigt klara, tycker jag, åsikter om det. 

Det är att om det ska vara en landskapsinstitution och framför allt om 

det ska ha någon myndighetsutövning, så behöver det ha en lagstiftning. 

Det vill vi gärna att det ska ha redan nu. Vi behöver inte vänta två år. Ef-

ter två år, har det inte varit val då, det kanske är någon annan som sitter 

på lantrådsposten. I alla fall har jag ett konkret tips om sekreterarhjälp. 

Jag skulle kunna tänka mig att Ålands fredsinstitut skulle kunna sälja 

tjänster i det här avseendet. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Två år är det nu till våren, som språkrådet har varit aktivt och 

det är nu som utvärderingen ska göras. Det har vi kommit överens om 

med språkrådet. Vi ska titta över och vi ska se på behoven och vi ska se 
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om det behöver lagfästas. Det har jag sagt tidigare och det säger jag igen. 

Det är ett löfte som jag har givit till lagtinget. Det kommer att verkstäl-

las.  

När det gäller sekreterarhjälpen är vitsen och det viktiga både för ar-

betet med språkfrågorna för landskapsregeringens del och för språkrå-

dets del, att man höjer statusen på sekreterartjänsten och ser till att den 

personen blir knuten till förvaltningen och finns som en del av förvalt-

ningen och kan i alla olika sammanhang serva både landskapsregering-

en, förvaltningen och språkrådet. Det är den riktningen vi har valt. Vi 

har inte gått vägen fullt ut och satt en heltidstjänst i det här skedet, men 

vi kommer högst antagligen att fortsätta på den väg som vi har valt, att 

stärka den tjänsten. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ja, jag tänker bara på att det är frågan om kompetens i det 

här avseendet. Jag skulle säga att fredsinstitutet på Åland är den in-

stitution som har de största kunskaperna vad gäller språk och språkrät-

tigheter och frågor av den karaktären. Jag skulle önska att lantrådet inte 

helt uteslöt den möjligheten. Det är väl också så att om lantrådet ska 

lyssna till andra är det här ett tillfälle eftersom det är så många partier 

och deras representanter, som har ganska bestämd uppfattning om att 

verksamheten ska lagstadgas. Naturligtvis ska språkrådet ha sin åsikt, 

men det är i alla fall lagtinget som besluter i sista hand. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Herr talman! Landskapsregeringens plan står fast. Vi kommer att till-

sammans med språkrådet göra den här utvärderingen och kommer att 

återkomma. Jag håller med ledamot Sundback om att det finns väldigt 

bra kompetens på fredsinstitutet och vi från landskapsregeringens sida 

har gärna samarbete i vissa projekt med fredsinstitutet, men det här är 

en lite annan roll än att köpa upp en konsult. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! När det gäller eventuell lagstiftning för språkrådet så 

hörde vi Gyrid Högman, som är ordförande för språkrådet, på Ålands 

framtids vårmöte i mars och redan då pekade hon på att det behövs en 

lagstiftning. Kanske vi inte behöver utvärdera det så hemskt mycket. 

Språkrådet i sig kommer inte att hjälpa upp den språkliga situationen 

utan vi måste få upp den på högsta möjliga politiska nivå. Det är en så-

dan debatt jag har försökt få till stånd med lantrådet, både via insändare 

och här i salen. På vilket sätt kommer man från den åländska regeringen 

att föra förhandlingar med den finska regeringen om vilka åtgärder de 

kommer att vidta för att den åländska självstyrelselagen ska efterföljas? 

Det är det som är det viktiga. Språkrådet och lagstiftning är en bra sak, 

men det är väldigt underordnat jämfört med att få upp det på högsta 

möjliga politiska nivå. 
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Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är så att vi har haft den diskussionen också med ordfö-

rande för språkrådet från landskapsregeringens sida eftersom vi årligen 

går igenom rapporten. Alldeles särskilt tryckte man på behovet av att ha 

en tjänsteman i förvaltningen. Det är det som vi har tagit fasta på i det 

första skedet. Vi har också kommit överens om att när språkrådet har 

varit verksamt i två år så kommer saken att prövas.  

När det gäller kontakterna till regeringen i Helsingfors har vi väldigt 

tydligt och bestämt fört fram de synpunkterna också till den nya stats-

ministern, som inte är så ny längre, men åtminstone relativt ny, om be-

hovet av att man från regeringens sida klart berättar hur man kommer 

att jobba för att Åland ska skötas på svenska i det alltmer finska Finland. 

Vi har också begärt på olika möten att kommande regering som bildas, 

alltså rikets regering som bildas efter valet i vår, ska ha i sitt regerings-

program den här frågan på agendan. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Ja, det är förstås intressant att höra vad svaren är. När det 

gäller den språkliga utvecklingen går det i rask takt åt fel håll på den 

finska sidan. Statsministern, som nämndes, har lämnat flera uttalanden 

som är väldigt märkliga när det gäller det svenska språkets framtid, så 

det vore intressant att höra vilken respons man får från statsministern 

när det gäller de här frågorna. Jag har många, många gånger försökt 

höra hur centern och hur liberalerna riktigt på ett konkret plan vill driva 

språkfrågan framöver. Det måste bli mer aktivitet för annars kommer 

det att gå på tok för Åland också på sikt. Det är det som jag hoppas att 

lantrådet tar tillfället i akt här i debatten och förklarar att så här och så 

här kommer vi att jobba vidare. Språkrådet är på detaljnivå och den är 

en viktig detalj, men det gäller att få ett helhetsgrepp från regeringspar-

tiernas sida presenterat för lagtinget. Det är viktigt, ta det tillfället i akt! 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Givetvis är det via regeringen i Helsingfors som vi måste jobba. 

Det är ju de som måste dra upp riktlinjerna för hur man sköter åländska 

frågor på svenska. Det är regeringen i Helsingfors. Det vi kan göra är att 

kräva att man kommer fram med en plan från regeringens sida. Det har 

vi gjort. Vi kan också kräva att kommande regering lyfter upp frågan i 

sitt regeringsprogram så att det blir tydligt på vilket sätt man jobbar från 

regeringens i Helsingfors sida.  

Den åländska regeringen kan inte bromsa den språkliga utvecklingen 

i Finland, tyvärr. Vi är fast i den situationen så det enda vi kan hävda är 

våra lagstadgade rättigheter, som finns i självstyrelselagen och i Ålands 

överenskommelsen samt Finlands åtaganden när man gick in i överens-

kommelsen. Det är de medel vi har. Det vi har begärt är klara riktlinjer, 

planer, för hur man tänker jobba från regeringens sida. Då handlar det 

igen om översättningar, tolkningstjänster, för att de propositioner som 

kommer finns översatta, att utredningsmaterial finns översatt. Det är en 

del påpekanden. 

Talmannen 

Replikväxlingen är därmed avslutad. 
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Ltl Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Man får som finansutskottets ordförande väldigt många saker 

att hålla reda på. Jag har antecknat att vi har kommit till sidan nio i mina an-

teckningar och vi har bara kommit till det första ministeransvarighetsområ-

det. Det ska bli intressant att se vilken sida jag slutar på.  

Jag har ändå under kansliavdelningen noterat en del saker som jag själv 

vill lyfta fram som intressanta och som vi också i finansutskottet kanske kan 

titta på. Det första handlar om energihushållningen. Det är ett väldigt viktigt 

moment. Man talar om förnyelsebar energi, framför allt elproduktion, men 

även värme är ett viktigt instrument. Man måste producera energi i form av el 

eller värme för att det ska vara distribuerbart i nät.  

I Mariehamn finns idag ett stort fjärrvärmenät, men det finns inte så sär-

skilt många värmeleverantörer till det nätet. När det gäller elnätet är det helt 

öppet för vem som helst som börjar producera el. Vi vet att vindkraften bör-

jade producera el i ett öppet nät och jag ställer mig bara frågan varför man 

inte har kommit fram till att det ska vara ett öppet nät för värmeproduktion 

också. Det kunde vara rätt så viktigt med en öppen konkurrens.  

När det gäller biobränsle för användning som komplement till vind står det 

ingenting om biobränsle under kansliavdelningen. Det är väl värt att poäng-

tera. Vi har tillgång till två starka produktionstyper, det är vindel och bio-

bränsleel och – värme. De borde föras in som jämbördiga produktionsfak-

torer.  

Det andra som jag tycker att är en intressant diskussion och som vår 

gruppledare Harry Jansson också lyfte fram och många andra, är Ålands 

havskommissionen som har nämnts nu. Man har jämfört med den nytta som 

Öresundskommissionen har gjort i Öresundsområdet. Det är väl värt att göra 

en bedömning av det och se vad man har åstadkommit där. Framför allt har 

man en mycket lättare situation där än vad vi har i kontakterna med riket när 

det gäller språket. Danskan är ändå så pass lika svenskan så man har inte 

språkförbistring i kontakterna. 

TV-skatt eller medieavgift kom fram redan i ett replikskifte med ledamoten 

Karlström. Det här är också någonting som vi behöver utveckla och komma 

fram till vilken modell vi ska ha. Jag sade tidigare i repliken att vi måste få 

fram ett rättvist system, ett system som kostar alla lika. Vi har två öron, de 

flesta av oss och ibland hör man bara på det ena när man slår dövörat till. 

Ingen har större behov eller möjlighet att tillgodogöra sig etermedia på något 

annat sätt än genom öronen och ögonen när det gäller TV. Där har vi samma 

rättigheter. Enligt ledamot Karlström fanns det ett glapp på ca 3 000-4 000 

euro som borde betalas till utöver de licenser som finns. Jag tycker att rim-

ligtvis borde alla ögon och öron betala lika för vi kan ju inte tillgodogöra oss 

det här på något annat sätt än på lika villkor och då blir det rättvist. Tiden har 

gått så vi borde komma fram till ett sådant resultat.  

Cisternen har varit på tapeten i flera år, alltså rengöringen av den. Jag har 

idag ställt mig frågan idag vem det är som har det egentliga ansvaret. Det står 

att det är Försörjningsberedskapscentralen som har hand om samhällets 

skydd, att det ska finnas gränser vid en krissituation och där vår behörighet 

inte slår långt. Vems ansvar är det egentligen? Finns det ett avtal eller finns 

det inte?  

Vissa regelverk har ifrågasatts och det kan jag också tycka att man kan 

göra. Man hade kunnat ange ett mål, hur många hissar vill man ha eller hur 
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stor budget. När det gäller regelverket fanns det redan tidigare ett regelverk 

som den tidigare landskapsregeringen hade använt och det skulle antagligen 

ha kunnat fungera hur bra som helst. 

Bostadsproduktionen har en liten undanskymd roll, det är väldigt viktigt 

att vi upprätthåller en bostadsproduktion på Åland som står i relation till ef-

terfrågan. Dessutom att man har fört in begreppet äldrehus, att jag eller nå-

gon med en ung familj kan ta över sin farfars, morfars eller mormors hus och 

renovera det till ny standard och bo i det, istället för att de ska stå och för-

falla.  

Kommunstrukturen och samhällsreformen står väl alla bakom i en eller 

annan form och det gör jag också, men då är det väldigt viktigt att vi kan bi-

behålla nivån på utbudet socialvård, sjukvård, barnomsorg och skola. Det 

finns mycket gjort redan idag, framför allt i den utredning som Robert Lind-

fors gjorde när det gällde landskapsandelsreformen, som ligger till grund för 

att vi ska ha en rättvis fördelning i samhället av de offentligas stöd till de olika 

regionerna, särskilt i glesbygden och framför allt i skärgården. Det är inte lätt 

att beskriva hur en samhällsreform ska tillgodogöra skärgården på ett lika 

gott sätt som den ska tillgodogöra Mariehamn, eller som det nämndes här 

Solberget. 

Diskussionerna om fredsinstitutet har fått en bra inriktning. Jag var själv 

tyvärr förhindrad att vara med på det studiebesök som min lagtingsgrupp 

gjorde för en dryg vecka sedan, men den beskrivning jag har fått och framför 

allt den noggranna beskrivning som ltl Sundback har gett, tycker jag att det 

finns stort skäl att fundera över att det här ska bibehållas. Jag vet också att 

vår värderade talman står för den här åsikten, trots att han inte har skrivit på 

någon finansmotion.  

Diskussionen om språkrådet som kom upp senast är väldigt intressant. Jag 

hörde ett inslag igår i radion när man började diskutera huruvida svenskan 

skulle bli ett minoritetsspråk i Finland. Det är grundlagsmässigt ett av Fin-

lands två språk. Nu sades det i replik att språkrådets ordförande ansåg att det 

måste till en lag för det här. Nå, vi får väl vänta till våren när landskapsreger-

ringen har utvärderat det här, men nog verkar det som om vi här på Åland 

måste ha någon officiell status. Vårt, jag hoppas enhälliga, lagting står bakom 

för att stå emot de finska åsikterna och särskilt sannfinländarnas stora 

skrämseleffekt på de övriga partierna i riket. Det finns intressanta frågor som 

inte är med i budgeten, men som har lyfts som intressanta diskussionsämnen 

här framöver. Sedan får vi se hur mycket vi hinner med och klarar av för att vi 

ska ha ett betänkande före jul från finansutskottet, jag kan inte säga det i nu-

läget. 

Ltl Johan Ehn, replik   

Herr talman! Diskussionen om fjärrvärme tyckte jag att var väldigt in-

tressant och det fanns säkert poänger i det som ledamoten Mattsson tog 

upp. Det som jag skulle vilja är att om ledamoten kunde ta upp lite mer 

om det funnits problem i nuvarande fjärrvärmenät, i så fall kan det fin-

nas ett behov till lagstiftning. Det som skulle vara intressant är om det 

har funnits problem. Jag för min del ser det som att det inte borde fin-

nas problem att slippa in. I dagsläget är en av dem som producerar mera 

samägt mellan näringen och Mariehamns stad, alltså Mariehamns bioe-

nergi. Min fråga är alltså om det funnits problem i de här bitarna. 
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Sedan kan jag inte heller undgå att kommentera det som sades om 

samhällsreform. Jag är inte hundra procent säker på att de som kommer 

att tjäna mest på det här är Mariehamnarna. Jag tror till och med att det 

är de som får ta sig en ordentlig funderare på att få det här att fungera 

på ett bra sätt. Därav vårt resonemang kring att också sätta in olika ty-

per av garantier, inte bara för de perifera delarna av Åland utan helhet-

en. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Till det första, nej jag känner inte till att det har funnits 

några problem. Frågan har diskuterats tidigare och ett programinslag i 

nyheterna, kanske i morse eller igår kväll, handlade om att Fortum har 

ifrågasatts om prisnivån på sin fjärrvärme i Stockholm. Detta föranleder 

mig också att tänka hemåt. Jag vet att det har förekommit diskussioner i 

Mariehamn om prisnivån och därav finner jag skäl att lyfta frågan. Det 

här ska vi leva med för lång tid framåt.  

När det gäller samhällsreformen så missförstod ledamoten Ehn mig 

igen om att den bara ska gynna Mariehamn. Jag hoppas att den ska 

gynna hela Åland om man gör en bra samhällsreform, men det är lättare 

att åstadkomma en samhällsreform så att man har full nytta i Marie-

hamn än t ex i Brändö eller Kökar. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Till det sista är jag inte riktigt säker på att det gör någon 

större skillnad. Det som gäller när man pratar om en samhällsreform är 

nog att sätta hela Åland framför ögonen och inte bara titta på specialfal-

len utan snarare få en reform som är till nytta för hela Åland. 

Vad gäller den andra diskussionen om fjärrvärme är den intressant. 

Jag för min del ser inte något bekymmer i att man också skulle ha en 

lagstiftning, men det skulle förutsätta att man hade ett problem. Ser 

man i dagsläget till det här så skulle jag, som boende i det här fallet i 

Mariehamn, välkomna en konkurrens som skulle sänka priserna. Jag ser 

inte något självändamål att vi ska hålla uppe priserna. Det man bör få 

klarhet i är om det finns något problem idag. Finns det ett problem 

måste vi lagstifta kring det naturligtvis. Min grundinställning, och jag 

märker att den är densamma som ledamoten Mattsson har, är att det i 

dagsläget inte existerar något problem, men man kan se framåt och då 

behöver man kanske i det läget ha en lagstiftning som ser till att det här 

är lika öppet som inom elbranschen. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Till det sista, vi har nog väldigt lika åsikter i den här frå-

gan. På ett sätt tror jag att det kära EU, eller okära EU eller vad vi ska 

kalla det, kommer förr eller senare att ställa samma krav inom det här 

området, som man har gjort inom el, alltså det måste vara öppna nät, 

om de ska vara samhällsomfattande, regionala nät i en by eller någon 

annanstans tror jag inte att man kan öppna på det här viset. Ett sam-

hällsomfattande nät som man kan utgå ifrån att Mariehamn nu är, men 

det byggs otroligt mycket så en dag kanske vi står där, så det är intres-

sant att lyfta den här frågan för mig. 
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Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag tänkte ta fasta på TV-avgiften. Ledamot Jan-Erik 

Mattsson sade att Karlström sade att det var 2 000-3 000 personer eller 

företag som inte betalar, men jag tror att det är väldigt mycket mer, 

närmare 6 000-7 000, som väljer att inte betala sin avgift för TV-

innehav. Jag vill också sätta det i relation med det här rättvisetänkandet 

som ledamot Mattsson hade, det är betydligt mycket dyrare för en pens-

ionär eller en ensamstående än för en familj som har två inkomster och 

några barn. De utnyttjar tjänsten betydligt mycket mer, men betalar lika 

mycket som den ensamstående pensionären eller den ensamförsörjande 

personen. Det är ett väldigt orättvist system som vi har haft nu ända se-

dan vi övertog Ålands Radio och TV i egen regi. Det är nog dags för fi-

nansutskottet att titta på det här och komma med ett klokt förslag till 

lagtinget. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Vi har utvecklat en diskussion kring det här, vi måste se på 

det här ur ett åländskt perspektiv. För det mesta pratar man om att så 

här mycket kostar licensen i Sverige och så här mycket kostar den i Fin-

land. Vad får de för det och vad får de för si och så. Det är klart att det 

finns en relevans i det också, men diskussionen är också att vi har två 

ögon och två öron vardera, alla människor är lika och därför borde rätt-

visetänkandet komma in nu. Vi ska se vad vi kan göra. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag noterade att finansutskottets ordförande sade, när han 

kom upp, att han hade gjort anteckningar och att han hade kommit till 

sidan nio nu. Jag hoppas att när han har gjort alla anteckningar, det är 

bra att han för ner de förslag som förs fram, att han också prioriterar i 

finansutskottet och att man prioriterar när man hör sakkunniga. Att 

man inte tar dit hundratals personer igen och sedan får lite, lite tid att 

rafsa ihop sina tankar till sist. 

När man pratar om prioritering är hembygdsrätten, jordförvärv, nä-

ringsrätten viktiga. Från finansutskottets sida kunde man koncentrera 

sig på det och peka på en lösning för de ärendena står stadigt parkerade 

på kansliministerns bord. När det gäller den språkliga situationen var 

finansutskottets ordförande också inne på det här med språkrådet, lyft 

också den frågan, ta ett helhetsgrepp på den. Det är de prioriteringar 

som jag har och är det något som centerns representant i finansutskottet 

också prioriterar? 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Jag har inte gjort någon prioritering ännu och ensam kan 

jag inte heller göra det i finansutskottet, men vi har ett bra arbetsklimat 

i finansutskottet. Jag tror att vi gemensamt måste prioritera om vi ska 
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ha ett betänkande till jul. Visserligen, de två prioriteringar som ledamot 

Anders Eriksson gör, är definitivt högt uppe på listan efter den debatt 

som har varit nu och tidigare också.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag är väldigt glad över de prioriteringar och de utfästelser 

som finansutskottets ordförande gav. Jag vet att många uppfattar mig 

som tjatig när jag pratar om vårt svenska språk i alla sammanhang, men 

för mig personligen är det viktigt, för min identitet och också att mina 

barn kan fungera på svenska på Åland framöver. Det är därför jag tjatar 

på om den här frågan. Jag ser med spänning fram emot finansutskottets 

betänkande och tackar för de löften som gavs. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Ja de här sakerna, hembygdsrätt, jordförvärv och närings-

rätt är en väldigt väsentlig fråga för samhällsutvecklingen på Åland, för 

att inte säga för turismen och för övriga företag som behövs. Språket kan 

vi aldrig någonsin vända ryggen till och behovet av att understryka. Det 

jag sade är att språkrådet i den form som det har idag är en bra start för 

att skapa en plattform på Åland, som kan göra något, men statusen är 

fortfarande lite oklar. Hela relationen till utvecklingen i Finland och den 

skrämselpropaganda som sannfinländarna de facto gör idag inför valet 

framför allt, har gjort att väldigt många partier som tidigare hållit sig 

positiva eller neutrala till svenskans bevarande, har gjort att de har valt, 

av rädsla, en annan väg. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ledamot Mattsson talar om samhällsreformen och att det 

är enklare att åstadkomma förändring på fasta Åland än vad det är i 

skärgården. Det håller jag med om. Vad gäller skärgården måste man 

nog titta särskilt på den regionen, för hur man kan ordna servicen på ett 

mera ändamålsenligt sätt och framför allt garantera skärgårdsborna 

fortsatt kommunal service. När vi tar upp frågan i finansutskottet hop-

pas jag att vi kan diskutera och ge tillbaka feedback till regeringen, vil-

ken typ av utredningar är det nu som vi måste ta innan vi går vidare med 

frågan. Är det också någonting som intresserar ledamoten Mattsson? 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Självklart är det av stort intresse för mig. Centern har all-

tid haft hjärtat för hela Åland. Jag har gjort en anteckning om att vi åt-

minstone bör sammanställa de utredningar som finns. ÅSUB har gjort 

en del utredningar. Kanske det är skäl att ÅSUB ytterligare utvecklar 

den utredning som nu är på kommande som gäller samhällsreformen i 

det stora hela. Jag vet inte hur pass noggrann den är, om den har en sär-

skild inriktning på skärgården. Det är självklart att skärgården har sär-

skilda krav. Ledamoten Gunell sade i sitt anförande tidigare att den som 

bor på Solberget kanske vill ha sina barn gå i skola i stan. Hur ska vi då 

säga om t ex Föglö, man kan också pendla därifrån, ska de också ha 

samma rätt? Hur dimensionerar vi skolorna framöver när inte befolk-
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ningstalet längre kan styra? Det blir ju så om man ska kunna välja att 

barnen ska gå i ett annat dagis eller annan skola kan vi inte ha den bo-

fasta befolkningen till grund för skolans dimensionering. Som ett exem-

pel. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ja, precis där kommer valfriheten in och det måste man 

titta närmare på. Det är klart att bor man i en skärgårdskommun är val-

friheten inte likadan som om man bor på fasta Åland där man med bil 

och buss kan röra sig över hela fältet. Det låter bra, jag tror att vi är inne 

på samma linje. Regeringen diskuterar i huvudsak tre stora reformer 

som ska kunna minska kostnaderna inom offentliga sektorn, skolrefor-

men, kommunreformen och kortrutten. Det är väl betydande att vi i fi-

nansutskottet tittar extra noga på just de här tre och ser vilka mått och 

steg som måste tas för att komma framåt. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Jo, jag tror nog att vi kan komma en bit på vägen i finans-

utskottet med den debatt som har varit. När vi kommer till övriga avdel-

ningar återkommer väl en del av det här. När det gäller skolreformen 

måste jag ha misstagit mig. När det gäller grundskolan specifikt har jag 

inte fått ta del av att det skulle vara en skolreform på gång. Det är väl 

där som vi har den grundläggande dimensioneringen på nuvarande 

kommunala nivåer. Vi får kanske ta en sak i taget om vi säger så. Det är 

självklart att när samhällsreformen genomförs så kommer den också att 

omfatta grundskolan. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är avslutade. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Jag tror att jag fortsätter med det som den föregående talaren 

var inne på, nämligen skärgården. En stor del av den problematik som de 

åländska skärgårdskommunerna kämpar med just nu är också de frågor som 

kommunerna i Stockholms och i Åbolands skärgård har. Frågor som handlar 

om hur man ska kunna behålla en aktiv och bosatt befolkning? Hur man ska 

få ungdomarna att återvända? Hur man ska kunna anpassa och utveckla nä-

ringslivet? Hur man kan förbättra vattenkvaliteten i Skärgårdshavet? Hur-

dana avloppslösningar passar in i den här känsliga skärgårdsmiljön? Hur ser 

kvinnornas möjligheter att bo kvar och trivas i skärgården ut? Det finns också 

andra frågor som alltid är aktuella som rör kommunikationer, kultur och tur-

ism. Frågor som inte är så viktiga för de här faståländska kommunerna, men 

som är livsavgörande för den åländska skärgården. Det finns alltså massor 

som man har gemensamt med de andra skärgårdarna.  

Många av de här frågorna har man kunnat diskutera och behandla och ha 

projekt kring i det nordiska ministerrådets skärgårdssamarbete, som land-

skapet har varit med i sedan 1970-talet. Ett samarbete som man sade upp i 

fjol och som man gick ut ur i juni i år. Socialdemokraterna protesterade emot 

det här redan i fjolårets budgetdebatt och det gör vi i år också. Det är inte an-

ständigt att göra så här utan att diskutera med de andra parterna eller att inte 

ens diskutera med skärgården. Det är kortsiktigt och inte genomtänkt att av-
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bryta ett samarbete som skärgårdskommunerna har nytta av, som de värde-

sätter högt och som både inbringar externa projektpengar och friska idéer om 

möjligheter att knyta ihop fruktsamma nätverk över regiongränserna. Det här 

är riktigt illa. Det är så dålig politik, som slår mot de allra svagaste i den 

åländska regionen, nämligen skärgården och det här för väldigt små pengar i 

sammanhanget och i tider när lagtinget och regeringen har fler skärgårdsre-

presentanter än någonsin tidigare. I all välmening kan man verkligen fråga 

sig, men hur tänkte ni nu? 

I finansmotionerna 18 och 21 föreslår socialdemokraterna både en höjning 

av anslaget till skärgårdssamarbetet med 28 000, att de medlen tas från ett 

konto med outnyttjade Interregmedel och att regeringen tar ett nytt beslut 

och anhåller om att gå med igen. Det är nämligen så att frågorna som skär-

gårdssamarbetet har på sin agenda för 2010-2012 är viktiga saker som Åland 

och Ålands skärgård har nytta av.  

På nordisk nivå handlar de här prioriteringarna om att utveckla näringsliv, 

innovationer och entreprenörskap för ungdomar. Man fokuserar också på 

hållbara och klimatvänliga energi- och miljölösningar och sedan en fråga som 

har varit aktuell här på förmiddagen, att identifiera och bryta ner gränshin-

der.  

På regional nivå ser man att samarbetet kring skärgårds-, kultur- och mil-

jöfrågor, skärgårdskvinnor och skärgårdsungdomar ska fortsätta. Det som är 

fint med det här samarbetet är att man ska jobba småskaligt och i direkt kon-

takt med skärgårdsborna och sedan kan man vara med i större projekt inom 

ramen för de olika Interreg Central Baltic-programmen. Det är nu nio olika 

sådana Interregprojekt som är på gång och som de åländska skärgårdskom-

munerna skulle gå miste om, om man inte är med i samarbetet. 

Minister Eriksson sade i en tidigare replikväxling med ledamot Sundback 

att man ville lyfta upp skärgårdssamarbetet till en högre nivå. Det var orsaken 

till att man avbröt samarbetet. Ni vill alltså flytta fokus från den svaga skär-

gården och in i de fina salongerna i Bryssel med nationella experter. Det är så 

att man mår illa! Är det här också centerns tolkning och centerns linje? Det 

har jag svårt att förstå. Socialdemokraterna vill stärka skärgården och skär-

gårdsbornas möjligheter att bo och verka ute i skärgården. Vi vill se skär-

gårdssamarbetet som en resurs, som på en precis lagom nivå för dem som tar 

del av och är aktiva i projekt, seminarier, kulturting, ungdomsutbyten och 

kvinnonätverk. Allt sådant som skärgårdssamarbetet möjliggör. Det är väl på 

en för låg nivå för minister Eriksson. Nej, jag skäms faktiskt att ta del av mi-

nister Erikssons förklaring till varför skärgårdssamarbetet får stryka på foten. 

Jag ställer nu mitt hopp till finansutskottets ordförande och hela finansut-

skottet att göra något åt det här. Tack fru talman! 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Fru talman! Ledamot Carina Aaltonen inledde med en stark beskrivning 

över de effekter en negativ samhällsreform skulle kunna innebära för 

främst skärgården. Jag hoppas att vi från finansutskottet inte ska be-

höva redogöra för hur vi ska lösa alla dessa åtgärder, som behövs för att 

bibehålla det som ledamoten räknade upp, det som ska finnas på plats i 

skärgården efter en samhällsreform. Det blir en övermåttlig arbetsupp-

gift i finansutskottet. Till den delen stöder jag det. Det här är väldigt vik-
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tiga frågor som behöver diskuteras, men inför en samhällsreform klarar 

inte finansutskottet av att redogöra för det här. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Det räcker om finansutskottet konstaterar att landskapsre-

geringen ska återuppta samarbetet med det nordiska ministerrådets 

skärgårdssamarbete och att ni lyfter över 28 000 euro från Interreg-

pengar till kontot för skärgårdssamarbetet. Det räcker om finansutskot-

tet skulle göra så mycket. Då tror jag att skärgårdskommunerna får möj-

ligheter att fortsätta att diskutera frågor som angår dem och på deras 

nivå. Det behöver inte experter i Bryssel syssla med. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Fru talman! Nej, i min värld existerar inte några experter i Bryssel i den 

här frågan, det här är en lokalpolitisk fråga för Åland och vår region så 

till den delen har vi väl samma åsikt. När det gäller skärgårdssamarbetet 

förstår jag inte riktigt varför de små åländska skärgårdskommunerna nu 

helt plötsligt är så väldigt viktiga för ledamot Aaltonen. När det gäller 

kommunstrukturförändringen har jag förstått att socialdemokraterna 

vill ha en snabbare omställning till att det inte ska vara 5-6 skärgårds-

kommuner längre utan det ska vara någonting annat. Nu har de små 

skärgårdskommunerna plötsligt blivit så viktiga. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Jag förstår inte riktigt heller, jag har inte diskuterat sam-

hällsreformen här. Det som socialdemokraterna har sagt i tidigare 

sammanhang är att man ganska lätt ser en struktur hur man ska kunna 

foga samman kommuner på fasta Åland. När det gäller skärgården 

måste skärgårdskommunerna själva få möjlighet att diskutera. Det ska 

inte vi komma härifrån och säga. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! För det första tar jag starkt avstånd från en sådan beskriv-

ning av skärgården, en offermentalitet. Det var lite väl magstarkt. Jag 

vill informera ledamot Aaltonen om en sak. Jag har deltagit i skärgårds-

nämndens samtliga möten där den här frågan har diskuterats och reakt-

ionen, när man har diskuterat med skärgårdsnämnden, har varit rätt 

pragmatisk, man har försökt utvärdera frågorna själv och funderat vad 

man har haft för nytta av samarbetet. Nu har några skärgårdskommuner 

konstaterat att man vill delta, men inte alla. Jag tycker inte om det ton-

sätt man har och det är dåligt för debatten. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Det finns ett önskemål från alla skärgårdskommuner att gå 

med i det här. Då kan man fråga sig om landskapsregeringen överhu-

vudtaget har diskuterat med skärgårdskommunerna innan man sade 

upp samarbetet. Kökar har gått med och Föglö har tagit beslut om att gå 

med och jag tror att det kommer att behandlas i resten av skärgårds-

kommunerna också.  
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Det jag tyckte var väldigt magstarkt var när minister Roger Eriksson 

säger att orsaken är att man flyttade upp samarbetet på en högre nivå. 

Det är verkligen att underskatta skärgårdssamarbetet, som har funnits 

och pågått i över 30 år i de olika skärgårdskommunerna. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Kanske det är så, tänk om det är så ltl Carina Aaltonen, att 

det här skärgårdssamarbetet äntligen finner sin rätta form eftersom 

skärgårdskommunerna knappt vet vad de vill ha. Nu kan de kommuni-

cera direkt utan att vara tvungna att gå den byråkratiska omvägen via 

landskapsregeringen. Tänk om det blir bättre, ltl Carina Aaltonen.  

När det gäller företagande och kvinnligt företagande var en av de 

bästa åtgärder landskapsregeringen har gjort att anställa en projektle-

dare, Ester Miiros, som har haft stor betydelse för kvinnligt företagande, 

mentorskap, dragit kurser och så vidare också för skärgården. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Tittar man på ÅSUB:s årsstatistik över utvecklingen i skär-

gården ser man att man behöver förstärka alla möjliga insatser. Att 

skjuta till pengar till skärgården och se till att alla kan vara med från 

skärgårdskommunerna, anställ fler skärgårdsutvecklare. Nu ska man 

också till och med dra in näringslivsutvecklaren för skärgården utan att 

man ens överhuvudtaget har diskuterat med personen ifråga. Man är 

inte just, man borde diskutera frågorna först innan man tar beslut.   

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Fru talman! Ledamot Aaltonen reagerade på nivådiskussionen. Ser man 

på det åländska samhället så har vi landskapsnivå och kommunalnivå. 

Det är huvudstrukturerna. Det som avsågs med det här förfarandet är 

att man på landskapsnivå kan ifrågasätta vilka organisationer vi ska vara 

med i och vilka vi inte ska vara med i. Det är det som har avsetts här, att 

vi på olika sätt ska komma in i EU-processen och det är på den nivå som 

tillhör landskapsregeringen och andra regeringar. Den kommunala ni-

vån är också jätteviktig och man kan fundera på om vi från landskapets 

sida ska vara med eller finner detta sin rätta nivå, att skärgårdskommu-

nerna själva går med i skärgårdssamarbetet. Där har vi den mest frukt-

samma vägen att gå vidare. Det har visat sig att det är ganska knöligt om 

allt ska gå via landskapsregeringen, nu kommer de direkt till samar-

betet. Dessutom kan det eventuellt bli lite billigare för kommunerna att 

vara med där än för landskapet. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! När det var nordiska rådets möte på Island passade det nog 

att Åland for iväg med en delegation på minst 15 personer och var borta 

flera dagar. Då kanske det är på rätt nivå, men när det nordiska samar-

betet ska hemöver, ute i stugorna i skärgården och beröra lokalbefolk-

ningen, då är det helt plötsligt på fel nivå. Skick ut pengarna som nor-

diska ministerrådets samarbete har kostat, skick ut dem till kommuner-

na och säg: Var med! Dra inte bort pengarna och säg att man ska spara 



  

234 

pengarna och minska skärgårdskommunernas verksamhetsförutsätt-

ningar att kunna delta i ett sådant här jobb. Ni vet själva hur skärgårds-

kommunernas kommunala budgeter ser ut. Det är inte så stora pengar 

det handlar om, men för en liten skärgårdskommun är det stora pengar. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Fru talman! Man borde ha lite respekt för nivåerna i vårt samhälle, dvs. 

landskaps- och kommunalnivå. Den här landskapsregeringen har det 

och därför har vi resonerat på det sätt som jag just redogjorde för. Var 

ska landskapet vara med och var ska kommunerna vara med. Det är så 

enkelt som jag nu har försökt redogöra för. Att man raljerar över mi-

nisterrådets arbete i Island är ovärdigt det här parlamentet. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Är man inte från skärgården med i det nordiska skärgårds-

samarbetet får man inte del av Central Baltic Interreg-pengarna, de som 

möjliggör att man kan vara med i nio olika utvecklingsprojekt som rör 

skärgården. Det som är viktigt är att man kan ordna olika möten ute i 

skärgården osv. Använd lite av pengarna så räcker det till att fortsätta 

med det nordiska skärgårdssamarbetet. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är avslutade. 

Ltl Jan Salmén 

Fru talman! I allmänna motiveringarna på sidan 13 står det om energistöd. 

Det står om E10-direktiv 2009/28/EG vad EU kräver av medlemsstaterna 

angående övergång till förnyelsebara energikällor. Vi måste ingå i den nat-

ionella planen. Ja nu gick energiministern, nu finns det inte mycket energi 

kvar. Vi ska ingå i den finska planen och då måste vi vara med från början, vi 

får inte ha eget. Finland har sitt förslag i stort sett klart för att skickas ner till 

Bryssel för notifiering. Vi hörde i går att finansministern sade att vi skulle 

ingå i den planen för vi ska notifieras tillsammans. Jag hade förväntat mig lite 

mera klargörande i budgeten, i synnerhet under kansliavdelningen där förny-

elsebar energi hör hemma, men det var ganska tomt på sidan 54. Därför und-

rar jag nu hur långt man har kommit i beredningen från landskapsregering-

ens sida. Enligt min mening brådskar det här. Det är ganska bråttom att få 

det klart tills Finland skickar iväg sitt.  

Förväntningarna inom den här näringen med förnyelsebar energi är verk-

ligt stora för att vi för en gång skull ska komma med på tåget. Vi har stått på 

perrongen nu sedan vi gick med i EU och inte kommit med egna förslag. Nu 

hoppas jag på ett klarläggande av det här. Nu har finansutskottets ordförande 

också gått så jag vet inte vem som ska ta itu med det. Jag ber finansutskottet 

att kontrollera upp tidtabellen för avgången ner till Bryssel så att vi kommer 

med i samma kupé som Finland, så att vi får reda på att vi hänger med den 

här gången. Jaha, menar du att vi ska åka med Englunds tåg, jag tror att det 

är ganska fullt redan. 

Fru talman, jag ser att det har gått så fort så jag ska ta upp lite om renove-

ringen och ombyggnaden av Självstyrelsegården. Det har varit upp flera 

gånger, ltl Karlström och Eriksson har haft upp det. I princip är jag inne på 

samma linje. Med tanke på landskapets minskade ekonomiska möjligheter att 
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göra stora investeringar de kommande åren anser jag att Självstyrelsegårdens 

ombyggnad är ett jätteprojekt och jag är verkligt tveksam till att vi ska lägga 

ner 8,5 + 2,5 miljoner, jag är fundersam om kalkylerna håller. Nu har man 

hållit på och bantat och det brukar vara ett dåligt tecken. Sedan ska man ha 

pengar till en våning till. Jag hoppas att de tittar på det här.  

Att det finns renoveringsbehov har vi hört flera säga så det finns det säkert, 

men det som har skrivits här är en totalombyggnad så det finns inte mycket 

kvar av den gamla. Ltl Runar Karlsson sade att om man utlokaliserade folk så 

blir det bättre utrymme här i förvaltningen så kanske det inte behövs byggas 

till så mycket. Landskapet måste prioritera olika projekt och en behovspröv-

ning måste göras mellan olika landskapsbyggen.  

Det är på förslag av regeringen att sätta olika grupper mot varandra så vi 

kan t ex ta ÅHS behov av renovering och nybyggen på sjukhusområdet. Beho-

vet är ganska stort. Vi har medicin, läkemedelscentralen och Gullåsen som är 

vattenskadat och där en avdelning står tom där det är lite oklart när man ska 

göra den och vad man ska göra. För mig är det ganska lätt om man ska välja 

vart man sätter pengarna. Sjukvården är en prioriterad grupp så för mig 

kommer nog sjukvården först. Planen med Självstyrelsegårdens renovering 

och ombyggnad binder upp hela nästa lagting och regering under nästan hela 

mandatperioden. Jag förväntar mig att man har en möjlighet att prioritera 

nästa period själv för ekonomin kommer att vara mycket hårt ansträngd. Om 

inte före så behöver vi slå på bromsarna då och spara på pengarna. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Fru talman! När det gäller energistöd överhuvudtaget har regeringen 

den målsättningen och den inställningen att vi följer med allt som hän-

der och vi ska ha samma villkor som man har i riket. Vi följer med de 

propositioner som finns där och de notifieringar som görs. Jag begärde 

ordet för att energiministern var ute, men nu ser jag att han har begärt 

replik så han kan ju förtydliga ytterligare. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Fru talman! Ja, det låter ju bra att vi följer med tåget neråt. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Fru talman! Jag begärde ordet angående S-gården, tyvärr hörde jag inte 

energifrågan, jag var på annat ställe då. Angående bantningen, som le-

damot Salmén nämnde om, ska vi göra på uppdrag av finansutskottet 

sedan tidigare, det framgick klart av finansutskottets beslut att vi skulle 

banta ner kalkylen med ca två miljoner. Därför har vi det här nerban-

tade förslaget. I samband med det här så har ju lagtinget också aviserat 

via kanslikommissionen, att man vill ha vissa renoveringsarbeten med 

reception etc. Som vi ser det är det bäst att vi samordnar dessa renove-

ringsarbeten, att man gör det samtidigt. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Fru talman! Det stämmer säkert att det är bra att samordna, men jag är 

mera inne på ltl Karlströms idé med tre miljoners grundrenovering. Vi 
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har så många andra stora projekt som absolut borde gå före en renove-

ring av Självstyrelsegården. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det är bra att ltl Salmén tar upp investeringarna och priori-

teringarna. Det är just det som det handlar om när vi har mycket mindre 

pengar, det gäller att prioritera. Att vi nu ska bygga var sitt rum åt varje 

lagtingsledamot, som ingår i de elva miljonerna, är helt vansinnigt, det 

behövs helt enkelt inte. Ingen behöver det, vi jobbar många hemifrån så 

vi klarar oss på de rum som finns. Det blir ju en cirkus när biblioteket 

ska flyttas ner och vart allt ska flyttas. Jag håller helt med ltl Salmén, jag 

prioriterar hellre investeringar på sjukhuset än att vi gör onödiga inve-

steringar här. Här behövs det en del nödvändiga investeringar på en tre 

till sex miljoner, men i alla fall inte elva miljoner, utan att få en enda 

kvadratmeter till. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Fru talman! Jag håller till stor del med ledamot Runar Karlsson, jag pri-

oriterar faktiskt ett enkelrum på sjukhuset än ett enkelrum för lagtings-

ledamöterna. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är avslutade. 

Ltl Fredrik Karlström 

Fru talman! Jo, jag har varit upp tidigare idag, men jag lovade då att hålla 

mig till sju minuter vilket jag gjorde. Jag hann ju inte med allting jag hade 

tänkt säga så jag måste komma igen, men nu lovar jag att vara väldigt kort. 

Till kansliministern vill jag ställa några frågor. På sidan 61 Ombyggnader 

och grundförbättringar nämner man Ålands folkhögskola på 460 000 och 

Bergsskyddet på 100 000 euro, men sedan skriver man: ”Utöver ovan-

nämnda byggnadsprojekt ingår även ett anslag om ca 900 000 euro för ett 

flertal mindre byggnadsåtgärder.” Jag skulle vilja veta vad det är, det är 

ganska mycket pengar. Med tanke på att Bergsskyddet kostar 100 000 så är 

det några mindre byggnadsåtgärder som kostar 900 000 euro. Det skulle jag 

vilja få ett förtydligande på. 

När det gäller polisen så är en polisstyrelse en bra början och det är rätt 

väg att gå in på, men några förändringar till behöver man göra. Jag tror att vi 

exempelvis behöver ha tidsbegränsade chefsposter i hela förvaltningen. Det 

är fel att man har en chef som sitter tills han/hon väljer att avgå. Inom poli-

sen kan man titta på någonting som kanske är kontroversiellt, en folkvald 

sheriff. Alltså att polismästaren också skulle ha folkets förtroende. Han/hon 

skulle kunna vara en länk till de vanliga människorna, politikerna, myndig-

heterna som skulle kunna styra åt vilket håll vi vill ha vår polismakt. Polisen 

på Åland är någonting som vi ska vara stolta över. Det är väldigt få ställen i 

världen som har egen polismakt som vi har. Det är någonting som man kunde 

titta på. Det är någonting som jag har pratat om tidigare. Tar man inte tag i 

det från landskapsregeringens sida nu så kan jag redan nu lova att det kom-
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mer en hemställningsmotion i mars som kommer att spinna vidare på det 

här. 

Sedan hade jag också lite tankar om det här på sidan 50, solpanelerna som 

kom in i budgeten förra året. Jag var skeptiskt redan då att man så tydligt rik-

tar in stödfunktioner till ett ändamål. Istället tycker jag att man kunde ha ett 

öppet moment, oberoende vad det är för miljöförbättrande åtgärder, som 

skulle sporra till ny initiativ- och innovationskraft på Åland för att hitta andra 

alternativ, och inte riktade till solpaneler på 160 000 euro. Så mycket lyser 

ändå inte solen på den här ön, fastän vi skulle önska att det var oftare kanske. 

Det är någonting som jag drev förra året och inte fick gehör för då och inte 

uppenbarligen i år heller, men jag vill i alla fall nämna det. 

Det var egentligen de tre sakerna som jag hade till, förutom avgiften för TV 

och Självstyrelsegården under kansliavdelningen. Jag ska hålla mig kort för 

det kommer att bli en lång debatt. Vi har många kapitel kvar och jag kommer 

att återkomma till det. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Fru talman! Det här med folkvald polischef låter lite speciellt. Det 

kanske är ett intressant projekt, men jag tror att det faller på sin orim-

lighet. Om vi tänker på att det är ganska höga utbildningskrav för en po-

lischef så måste man ha någon som nominerar kandidaterna och går 

igenom den processen. Med all respekt, man kan inte välja vem som 

helst utan det här är nog en tanke som inte direkt passar in i vår gäl-

lande lagstiftning. Jag är inte riktigt för det. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Helt korrekt, man måste ha en viss utbildning och en ledar-

skapsförmåga och förmodligen en juridisk bakgrund också för att få en 

möjlighet att ställa upp, för att vara den folkvalda sheriffen på Åland. Vi 

har möjligheter att titta på det här och vi har också möjligheter att skapa 

en polismakt som kan vara ett föredöme för alla andra polismakter i 

Europa. Sheriffen finns i USA, men det kommer faktiskt från England så 

det är inte så amerikaniserat i alla fall. Vad är det som säger att vi inte 

skulle kunna få hit folk som är intresserade av att skapa en modern, an-

norlunda polismakt som kanske har lite den tendensen som den ameri-

kanska polisen som på sina polisdörrar har texten ”Protect and serve”, 

tjäna och beskydda. Vi får se var frågan slutar, men jag tror inte att det 

är den som kommer att godkännas i finansutskottet. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Fru talman! En kommentar till anslaget om 900 000 euro. Det är inte 

ett enskilt projekt utan det är många projekt som ligger på kö. Jag har 

inte exakt det som ligger bakom de här siffrorna, men jag vet att från i 

fjol var det renovering och underhåll av tak i olika skolor och sådana sa-

ker, ventilationsrengöringar i olika fastigheter som landskapet äger. Det 

är en lång lista med många olika små projekt som tillsammans kommer 

upp till den här summan. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Jag vill bara nämna det så att den här summan inte skulle 

slinka förbi den här salen utan att vi skulle ha diskuterat den. Det är 
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900 000 euro och det är också ett exempel på att landskapsregeringen 

ska börja sälja ut mera fastigheter och hus som inte används. Jag vill 

också nu passa på att ge en eloge till landskapsregeringen, som väljer att 

sälja Grelsby sjukhus. Det är rätt steg att ta och jag hoppas att det kom-

mer flera sådana försäljningar inom kort. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Roger Jansson 

Fru talman! Det var uppfriskande att få höra förslaget om folkvald sheriff. In-

tressant att tänka i de banorna för att få lite mera åländskt stuk på den 

åländska polisverksamheten. Istället för att låna uttrycket från United States 

kunde man kanske gå lite närmare till de Brittiska öarna och det kunde 

kanske heta Sherlock på holmarna eller någonting sådant.  

Ålands fredsinstitut, fru talman, är idag en mycket väsentlig institution för 

självstyrelsen och kunskapen om självstyrelsen utanför landskapet och sär-

skilt för demilitariserings- och neutraliseringsstatusen både på Åland och ut-

anför Åland. Jag, som i andra sammanhang också har jobbat med frågorna 

före fredsinstitutet kom till, närmast inom olika upplagor av självstyrelsepoli-

tiska nämnder, men också i landskapsstyrelsen tidigare och i riksdagen, har 

följt med den utveckling vi har när det gäller vår egen förmåga att inom för-

valtningen kunna sköta de här väsentliga bakgrundsfrågorna för hela vår spe-

ciella status och kontakter vi har ute i världen när det gäller vår särskilda 

ställning. Jag har sett att det inom förvaltningen har skett en uttunning av 

kunskaperna genom årtionden om historien och statusen. Idag vill jag påstå 

att landskapsregeringen är ganska renons på resurser inom den här sektorn. 

Då har Ålands fredsinstitut fyllt ett tomrum i sammanhanget som är mycket 

väsentligt och som vi särskilt, vill jag påstå, har observerat i självstyrelsepoli-

tiska nämndens arbete med de här frågorna. Utan Ålands fredsinstitut vore vi 

betydligt sämre på den här väsentliga bilden av Ålands särförhållanden.  

Ålands fredsinstitut fick från början, genom att den kopplades ihop med 

Ålands fredsförening, något av en vänsterstämpel och man hjälpte till genom 

att George W. Bush, Amerikas president, skulle ställas inför skranket i någon 

fråga. Det här är något som fredsinstitutet inför 2000-talet har jobbat bort 

helt och hållet. Under nuvarande ledning, Sia Spiliopoulou, har man en mar-

kant neutral vetenskaplig och uppskattad framtoning, både på Åland vill jag 

påstå, de som engagerar sig i frågorna och utanför Åland, sannerligen.  

Nyttan för självstyrelsen är väldigt bred och att då få en kalldusch när det 

gäller de utrymmen som kollegan Sundback mycket tydligt redogjorde histo-

rien bakom är inte angenäm. Orsaken till det är lagtingets egna skrivningar 

tidigare och därför är det absolut nödvändigt att finansutskottet faktiskt gör 

en notering om det här i anledning av motion 25 om man så önskar, men 

överhuvudtaget med den kunskap som finansutskottet och lagtinget besitter i 

den här frågan.  

Jag och ledamoten Sundback sitter med i styrelsen för fredsinstitutet, men 

det gör oss inte jäviga, vi har inget personligt intresse förstås utan det är ett 

helt ideellt engagemang och därför kan vi höras av utskottet. Direktör Sia Spi-

liopoulou kan också höras även om det må sägas att ledamot Sundback och 

jag har försökt avlasta henne uppgifterna med fastigheterna för hon inte sk 
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jobba med det utan hon ska jobba med vetenskapen. Därför har vi varit mera 

engagerade i frågan än hon.  

Det finns en färdig modell för ett fastighetsbolag ifall det skulle betalas 

några pengar för det här, men det har framförts från lagtingshåll, faktiskt, att 

det kanske kunde lösas på något annat sätt. Jag hoppas att finansutskottet 

gör en skrivning så att landskapsregeringen ges en fullmakt att framförhandla 

något vettigt. Det har också diskuterats om t ex den nu för självstyrelsen vä-

sentliga privata organisationen AICIS kunde ges utrymmen i de här sam-

manhangen också. Det kunde säkert via fredsinstitutet ordnas om det öppnas 

en sådan möjlighet.  

Det andra jag ville nämna något om, det var väldigt vad tiden går, är fas-

tighetsenheten. Det är en bra text som finns på sidan 57 och framåt. De syn-

punkterna på försäljning, förutom det nämnda exemplet, är bra. Alldeles sär-

skilt när det gäller Grelsby sjukhus har landskapsregeringen ett mycket svårt 

uppdrag framför sig, som jag hoppas att de tar på högsta allvar och den här 

gången, till skillnad från tidigare, anpassar sin anbudsförfrågan till den verk-

liga marknaden, som finns därute och inte till något teoretiska modeller den 

här gången. Kanske det måste delas upp till flera försäljningar, kanske man 

måste delta i att skapa något nytt företag för verksamheter, vad vet jag. 

Klockan har stannat på 40 sekunder så jag vet inte vad tiden är. 

När det gäller bolagiseringsdiskussionen, jag har sagt det tidigare från den 

här talarstolen, men jag är inte alls säker på att det är en särskilt intelligent 

lösning. När det gäller fastigheterna t ex, vad skulle man vinna på en bolagi-

sering. Det gjorde man i riket, man har ett nytt företag, som man har överfört 

statens fastighetsbolag till och säger att man den vägen kan få marknads-

mässiga hyror osv. att belasta verksamheten. Det kan vi göra idag redan, med 

den nya fastighetsenheten. Det är bara att ge den det uppdraget så kommer 

alla verksamheter att ha en intern hyra som är marknadsmässig eller uträk-

nad på annat sätt, no problem. Det är samma som med trafikavdelningens 

delbolagiseringar osv. Med rätta ledningsprinciper för den organisation man 

har idag är det någon slags tro att bolagsmodellen i sig skulle ge några ration-

aliseringsvinster. Så är det ju inte, det är ägardirektiven som styr en verk-

samhet och ledningsfunktionernas effektivitet som styr en verksamhet och 

inte några konstruktioner av något slag. Ursäkta, får jag fråga vad tiden är. 

Talmannen 

Talmannen konstaterar att den rekommenderade tiden om sju minuter är övertrasserad 

med snart en minut. 

 

Jag tänkte säga någonting om två saker till. Jag kommer att förkorta det 

markant. Datainspektionen och diskrimineringsombudsmannen borde slås 

ihop. Eventuellt borde det göras flera sammanslagningar som hela opposit-

ionspartiernas motioner anger. Jag hoppas att finansutskottet tittar noga på 

det här. Se alltså på sidan 34-35 i budgeten. Diskrimineringsombudsmannen, 

fyra män och åtta kvinnor har haft ärenden på ett år, 12 personer, eller om 

det var prognostiserat så det kunde ha varit färre, för 65 000 euro per år. Det 

är inte klokt. Datainspektionen har haft 100-170 ärenden per år, varav två 

tillsynsärenden senaste år. Min bedömning är att det här sammantaget är 

ungefär två månaders jobb. Slå ihop det eller gör någonting, så här kan det 
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inte vara. Det är den förra regeringen som gjorde den här lösningen och det 

var inte bra.  

För övrigt anser jag att ett eventuellt obligatoriskt public servicemedium, 

som finansieras via lagstiftning, ska vara rättvist finansierat och då finns bara 

skattevägen tillgänglig. Idag är det helt orättvist att vissa låter bli att betala, 

vissa hushåll består bara av en person utan radio eller TV, men betalar lika 

mycket som t ex en aktiv fempersoners familj med många radio- och TV-

apparater. Det andra jag undrar över är på vilket sätt samhällsägda Ålands 

radio ger mera neutral public service än privatägda Nya Åland och Ålandstid-

ningen. Tänk på det! Tack! 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Fru talman! Jag tänkte anknyta till diskussionen som ledamot Roger 

Jansson förde rörande gamla länsstyrelsen, alltså den fastighet som 

fredsinstitutet nu finns i. Fredsinstitutet är inte ensam där utan där har 

faktiskt Föreningen Norden sitt kontor. Ur Föreningen Nordens synvin-

kel skulle det vara värdefullt att få en lösning på fastighetsfrågan. Före-

ningen Nordens kontor är idag väldigt trångbodd och Föreningen Nor-

den har också förklarat sig vara beredd att gå in i ett fastighetsbolag en-

ligt de visserligen små men resurser, som föreningen Norden har. Det 

här var en bra diskussion, som jag hoppas att vi kan fortsätta med. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! När jag nu ges möjlighet att i replik säga något ytterligare så 

vill jag påpeka att jag särskilt är imponerad av den stora externa finan-

sieringen som verksamheten i huset har. Ledamot Sundback redogjorde 

för att 80 procent av fredsinstitutets verksamhet är externt finansierat, 

alltså utanför Åland. Det är helt otroligt med tanke på vilken nytta land-

skapet har av fredsinstitutet och landskapspolitiken samt självstyrelsen. 

Vi behöver bara finansiera 20 procent av verksamheten med åländska 

pengar. En väldigt billig penning istället för allt annat som vi annars läg-

ger ner pengar på. Delvis kan man föra lite motsvarande resonemang 

när det gäller den nordiska nyttan som kollegan Sjölund var inne på. Det 

är ett bra samarbete vi har i huset. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Fru talman! Jo, det är så att Föreningen Norden har en extern finansie-

ring som kommer utanför Åland från. Det är ungefär en tredjedel av för-

eningens medel och budget som framför allt kommer från projektet 

Nordjobb och lite annat också. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Fru talman! Ledamot Jansson och jag har uppenbarligen samma upp-

fattning om fredsinstitutets betydelse med det arbete och den verksam-

het som bedrivs i huset. Vi har haft konstruktiva diskussioner också som 

vi går vidare med här. Problemet från min sida är att lagtinget har tagit 

ett beslut om att fastigheten ska säljas. Nu diskuteras att man inte ska 

sälja den. Vårt uppdrag är att verkställa beslutet. Om man i finansut-
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skottet tittar närmare på den här frågan så får vi se vad lagtinget ger för 

fullmakt. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Efter våra gemensamma diskussioner hade jag naturligtvis 

haft en förhoppning om att landskapsregeringen själv hade gått till lag-

tinget med ett konstruktivt förslag om hur man löser det här. Det blir 

lite jobbigare nu när vi via en finansmotion och via finansutskottet ska 

försöka hitta en lösning på problematiken utan att veta vad landskaps-

regeringen tycker. Lantrådet informerade mig om att man i samband 

med den senaste tilläggsbudgeten diskuterat frågan, men inte varit be-

redd att föra den till lagtinget för omprövning utan valt att trots de pro-

gressiva och goda diskussionerna som vi har haft, minister Eriksson och 

vi, ändå inte tar initiativ i frågan. Jag förstår nu av det här replikskiftet 

att vi har ett stöd för tanken så vi kan föra det vidare till finansutskottet. 

Tack! 

Talmannen 

Replikväxlingarna är avslutade. 

Ltl Harry Jansson 

Fru talman! Dagens diskussioner har avhandlat en hel del av de ämnen som 

jag ursprungligen tänkte beröra, Ålands havskommission, språkrådet, freds-

institutet, energifrågan osv. Vad gäller språkrådet, fru talman, är det en in-

tressant tanke att lagfästa språkrådets verksamhet, men frågan kvarstår på 

vilket sätt det tillför något nytt utöver att vi markerar rådsfunktionens bety-

delse för landskapet som helhet med tanke på svenska språket. Däremot ifall 

finansutskottet tänker gå in för att rekommendera det här bör vi fundera på 

hur vi kan beväpna språkrådet med några verkningsfulla instrument. Det är 

här som problematiken kommer in i bilden, dvs. att tänka sig någon form av 

subdelegering från landskapsregeringen till språkrådet. Det går inte enligt det 

juridiska systemet, däremot kan man teoretiskt tänka sig att lagtinget via en 

landskapslag kan säga att språkrådet har rätt att agera si eller så. Här krävs 

nog en hel del tankeverksamhet innan vi ser att vi får en konkret nytta av 

språkrådet när det gäller själva lagfästandet. Det är en intressant tanke. 

Det som under dagen har nämnts är en polisstyrelse, någonting som jag 

personligen efter lagutskottets besök hos polisen för ett drygt halvt år sedan, 

konstaterade att är en nödvändighet. Frågan är bara, enligt min bedömning, 

hur mycket resurser som behövs för att förstärka polisinsatsen i vårt land-

skap och då menar jag naturligtvis tillsynen och själva funktionen för inrätt-

ningen som sådan. Om en polisstyrelse ska vara ledande och styrande behö-

ver den resurser som allting annat, som man anser att ska fungera på ett bra 

sätt.  

Det här tangerar den debatt som har förts från denna talarstol igår och 

idag, dvs. hur mycket har vi råd att satsa på olika verksamheter. Här krävs en 

hel del tankemöda innan vi hittar rätt balans. Det finns en juristtjänst vid 

kansliavdelningen, som kan tillföras en sådan polisstyrelse.  

Ser man på samordningsmöjligheter är det nog här diskrimineringsom-

budsmannen och datainspektionen skulle kunna komma in inom ramen för 

ett nära samarbete inom polisstyrelsen. Här hittar man motsvarande myn-

dighetsfunktion. Man kan inte göra som, om jag minns rätt, obundna föreslår 



  

242 

i finansmotion nr 32 att man kopplar in de övervakande instanserna med 

vanlig myndighetsutövning. Den motionen måste finansutskottet fundera 

noga på ifall man i sig stöder tanken på samordning, men man kan inte 

blanda ihop övervakande, oberoende myndighetsfunktioner med den löpande 

myndighetsverksamheten som sådan. Där är det viktigt att vi trampar rätt i 

terrängen. Här kan polisstyrelsen ha en klar samarbetsmöjlighet vad gäller de 

övervakande instanserna.  

Frågan om en TV-licens kontra TV-skatt eller vad vi väljer att kalla det, är 

intressant. Nu är situationen den att det finns en politisk referensgrupp, där 

jag ingår, som funderar på de här sakerna där landskapsregeringens utbild-

nings- och kulturavdelning är den beredande parten. Jag kan bara konstatera 

att vi i vårt arbete kommer att beröra samtliga av de här frågorna, av TV och 

radiokaraktär som nu diskuteras. Jag kan säga att jag liksom många andra 

har tagit för givet att man måste separera distribution och produktion. Efter 

att bara ha snuddat vid den kan vi konstatera att det är en mycket dyr lösning 

ifall vi väljer att skippa de synergieffekter som vi har med dagens lösning. 

Som med allting annat kostar det en hel del om vi ska ta till nya lösningar. 

Frågan är om vi har råd att göra det. 

Jag ska inte heller föregripa det här med medieavgift, att det skulle bli ob-

ligatoriskt för samtliga åländska hushåll att betala, förutsatt att man låter en 

viss ålder, kanske myndighetsålder, styra. Däremot ställer vi oss tvekande till 

att vi skulle aktivera landskapsskatteinstrumentet, det som finns i vår lagbok. 

Det är kostnaderna som gör att jag personligen anser att vi måste sätta ett 

stort frågetecken inför landskapsskatt. Vi vet att vi idag betalar ungefär 

200 000 euro till Skattestyrelsen för att hantera avdragen i kommunalbe-

skattningen. Det är en rabatterad service som ges och då är frågan om pris-

lappen för en landskapsskatt. Jag är mycket tveksam till att vi ska aktivera 

den sidan. 

När det gäller personalfrågan, Självstyrelsegårdens behov av renovering, 

utbyggnad etc. har vi tangerat den frågeställning från talarstolen under dessa 

dagar. Där kan jag på basen av dagens diskussion återigen konstatera att det 

sannerligen skulle behövas en gemensam parlamentarisk kommitté som 

skulle fundera på de här sakerna. Den typen av kommentarer som har kom-

mit under dagens lopp vittnar om att vi är djupt oense om hur dagens resur-

ser används och även till vissa delar det arbete som utförs i kanslihuset. Det 

är beklagligt. Jag kan personligen intyga att det är en mycket slimmad själv-

styrelseförvaltning som vi har. Då talar jag uttryckligen om kärnfunktionerna. 

De som är själva hjärtat i vårt system. Det är en ytterst slimmad funktion i 

förhållande till de resurser som bl a ministerierna i Helsingfors har till förfo-

gande. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Kollegan Harry Jansson har ju varit chef för tidningen 

Åland och därför bör ha en väldigt god insikt i massmedia och public 

servicerollen. Det är bra att han är med och arbetar med det nu och jag 

undslapp mig ju tidigare mening om på vilket sätt Ålands radio s k pub-

lic service är en bättre public service än de två kommersiella tidningarna 

på Åland. Det gör att man bör betänka lite vilken roll Ålands radio har 

fått av historiska skäl. Personligen tycker jag att det är en bra radio, men 
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vi ska inte ge den någon annan ställning än den har när det gäller public 

serviceuppgifter.  

Alternativ till avgiftsfinansieringen är obligatorisk avgift för alla nu-

varande system eller särskild landskapsskatt eller att ta det direkt ur den 

skattekaka som vi redan tar in. Som ni redan har förstått så förordar jag 

den sista. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Fru talman! Jag håller med de principiella frågeställningarna. Vad gäller 

public servicefunktionen tror jag att de flesta ålänningarna vill ha den 

kvar, att vi har en oberoende instans, en icke-korrupt instans som det 

står i en finansmotion.  

Vad det gäller de massmediala bitarna så ber jag ledamot Roger Jans-

son och lagtinget i övrigt att ha lite tålamod så att vi får lägga fram ett 

förslag till ett mediepolitiskt program där de här bitarna är noggrant 

övervägda. Personligen vill jag säga att när man börjar ett uppdrag så 

tycker man att det i och för sig är enkelt, men när man börjar lyfta på 

locket till kastrullen så visar det sig finnas svårigheter som kräver en hel 

del. Jag tror personligen att vi kommer att behöva en gemensam, återi-

gen, parlamentarisk kommitté för att lösa finansieringsfrågan. Jag har 

ingen förtjusning i sig för kommittéer, men jag tror att det kommer att 

bli nödvändigt. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Åtminstone vad gäller den långsiktiga lösningen för finan-

sieringen av den här verksamheten tror jag att man behöver ha en väl-

digt bred majoritet i lagtinget, det behöver kanske inte vara en parla-

mentarisk kommitté, men en väldigt bred överenskommelse på något 

sätt. En parlamentarisk kommitté är en lösning i sammanhanget, men 

det finns även andra möjligheter.  

När det gäller det icke-korrupt public serviceverksamhet har jag också 

haft starka känslor för det genom årtionden, men det fick sig en ordent-

lig stöt, trots att jag är oppositionspolitiker, när nuvarande landskapsre-

geringen drog ner den årliga finansieringen av verksamheten och det 

blev ett återkommande programinslag i denna icke-korrupta public ser-

viceverksamheten, att man på grund av nerdragningen inte kunde göra 

det och inte det och inte det. Man gjort egna prioriteringar av vad be-

folkningen behövde och de var delvis felaktiga, men motivet var att man 

angrep de båda regeringspartierna och det är inte särskilt neutralt. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Fru talman! Till sistnämnda del kan jag hålla med ledamot Roger Jans-

son om att det inte var riktigt moget handlat av radion, till de delar de 

drabbades av besparingar under innevarande budgetår. Som radiolyss-

nare var det lite enerverande, särskilt under förmiddagen, att få höra 

gång på gång att till följd av nerdragningar spelar vi musik. Det kanske 

inte är rätt sätt att attackera en frågeställning när det handlar om den 

egna funktionens långsiktighet. Vi är alla betjänta av att vi ska skaffa ett 

system som tryggar public serviceradions oberoende och att det är ett fi-

nansiellt system som är både långsiktigt och stabilt. Kommer det att bli 

rättvist. Det är väl det som blir den sista stötestenen på den vägen. 
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Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Johan Ehn 

Fru talman! Jag hade i mitt tidigare anförande under kansliavdelningen ett 

antal frågeställningar som jag hade hoppats på att kansliministern hade haft 

ett intresse av att debattera lite. Jag har inte hört svaren därifrån ännu. I en 

replik fick jag lite diskutera räddningsväsendet, men när det gäller de övriga 

frågorna har jag inte hört någonting. Nu noterade jag att ledamoten Harry 

Jansson var inne på det här med TV och radio och det arbete som pågår där. 

Det vore ändå intressant om kansliministern lite mer kunde gå in på vad 

översynen som man beskriver, handlar om och hur man tänker, hur tänker 

man föra arbetet vidare, vad har man för målsättningar, behöver man verkli-

gen utreda så speciellt mycket kring en separering av den tekniska funktionen 

inom Ålands Radio och TV och programverksamhet osv? Det känns som 

någonting som man borde komma till beslut med redan nu. Det vore intres-

sant att höra ministerns syn på de här frågorna så vi hoppas att vi kan se en 

taltur kring det. 

Vidare ställde jag frågor kring kommunikationsverksamheten. Jag noterar 

några svar i repliker, men jag skulle gärna se att ministern beskriver hur han 

ser att den reformen har lyckats. Är det ett bra sätt att köra kommunikations-

verksamheten med den enhet som man har? Vad har man för erfarenheter, 

hur ser framtiden ut, vad har man tänkt sig osv? Det är viktigt att lagtinget får 

den här typen av redogörelser. Får vi det inte här så är det viktigt att finans-

utskottet i så fall går in och tittar på de här frågorna. Jag hoppas att vi ändå 

kan debattera de här frågorna här i plenum. 

Detsamma gäller samhällsreformen. Samhällsreformen borde vara någon-

ting som också intresserar kansliavdelningens verksamhet med just den or-

saken som jag var inne på tidigare. Kansliavdelningen ansvarar för organisat-

ionen av allmänna förvaltningen på landskapsregeringen. Det skulle vara in-

tressant att höra huruvida kansliministern ser om det finns någon typ av 

samordningsvinster genom att göra samhällsreformen därifrån. Jag vet att 

ledamoten Olof Erland var inne på att man kunde läsa in det i den presentat-

ion som inleddes här. Jag såg det inte riktigt lika tydligt som ledamoten Olof 

Erland och därför vore det lite intressant att få ministerns syn på hur det här 

kunde malla ihop med det rådslag som lantrådet nu tänkte kalla till vad gäller 

de här frågorna. 

Till nästsist, fru talman, vill jag från min egen sida också lyfta fram ett stöd 

för Ålands havskommissionen, eller Ålands havssamarbete. Jag tror inte att 

man ska blanda samman det arbete som Åland gör i nordiska rådet i det här 

sammanhanget. Nordiska rådet sker mera övergripande och det här kontoret 

som vi får hit till Åland ska informera brett om nordiska frågor. Däremot ska 

väl Ålands havskommission diskutera frågor av bilateral karaktär mellan Sve-

rige och Åland. Det skulle ha en viss vinst att göra. I det nordiska samarbetet 

finns visserligen Gränshinderforum, men man ska också tänka på att det som 

är nordiska rådets huvudsakliga arbete är att se till att det här flyter över 

samtliga länder, inte att lösa i första hand problem som uppstår mellan två 

länder. Därför är tanken som har väckts om ett sådant här samarbete väldigt, 

väldigt gott. Man kan mycket väl snegla på det samarbete man har nere i 

Öresundsregionen, där Sverige och Danmark har den här typen av samarbete 
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kring allt som rör kulturella frågor till arbetskraftsfrågor och skattefrågor osv. 

Man har också kommit till väldigt positiva lösningar där. 

Till sist, fru talman, utspann sig här en diskussion som nu sittande talman 

lyfte upp. Jag hoppas att vi kan fortsätta den diskussionen för det var en vik-

tig fråga, som handlade om ambulanssjukvårdarna och utvecklande av den.  

Jag tror att den skulle vinna på att man diskuterar den under social- och häl-

sovårdssidan. Ansvaret för de kompetensfrågorna vad gäller ambulanssjuk-

vården ligger just där eftersom det är ÅHS som ansvarar för ambulanssjuk-

vården trots att det i dagsläget är Mariehamns stad som via avtal utför den 

här. Det är landskapet som sätter regelverket för behörighetskrav osv. Man 

diskutera frågan vidare för den har relevans för om vi ska kunna fortsätta. 

Jag kan återkomma till den när vi kommer till social- och hälsovårdssidans 

diskussion. 

Det var de ytterligare frågor som jag ville lägga in i debatten här. Tack, fru 

talman! 

Minister Roger Eriksson, replik 

Fru talman! Ledamot Johan Ehn hade diskussioner om kommunikat-

ionsenheten, vad vi tycker om den. I ett tidigare replikskifte sade jag att 

som för alla nya tjänster görs en utvärdering för att se hur det har varit 

och därefter tar vi nytt beslut hur det ska värderas.  

Jag har också antecknat något om TV- och medieavgiften. Den är 

också en fråga, vars finansieringsbit visade sig vara mer komplicerad än 

man trodde. En grupp har tittat på frågan, men finansieringsbiten blev 

öppen för vi har kontrollerat att varken öster eller väster om oss har de 

fått något system som har visat sig helt rättvist. Sedan blir det frågor 

som att var ska man dra gränsen, var ska man dra linjen. Det är sådana 

här frågor som man på utbildningsavdelningen arbetar med, bland an-

nat. Tekniken har ju rusat iväg, man ser TV-program på internet också 

så hur ska man lösa det här på ett ändamålsenligt sätt? 

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag tackar för de delarna som svar på frågorna. Jag är med-

veten om att det är väldigt svårt att på en minut sammanfatta de här bi-

tarna, men det finns också möjligheten att ytterligare begära anförande. 

Det som jag kanske mest var intresserad av kring radio-TV-frågan var 

separeringen av det som är distribueringen och programverksamheten, 

som jag har väldigt svårt att se varför man ska fortsätta utreda, det torde 

bara vara ett beslut om att man går vidare med frågan. Frågan har dis-

kuterats åtminstone sju budgeter, som jag har varit med om och jag tror 

att vi kanske skulle kunna vara betjänta av att komma vidare till ett be-

slut hur det här ska vara och slippa hålla på och säga att man ska titta 

vidare på frågan. Antingen gör man det och konstaterar att det är bra 

och antingen gör man det inte och konstaterar att det är den vägen man 

ska gå, men någonstans måste vi sätta ner foten också i den här frågan. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Fru talman! Det står i budgettexten att man ska titta på den här frågan. 

Jag gjorde en snabbutredning när frågan först dök upp och det visade 

sig att det är ganska kostsamt. Har landskapet råd att separera frågorna 

eller måste man analysera närmare? När man gör sådana här föränd-
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ringar måste man fundera på om det är en förnuftig politik och analy-

sera vad det innebär. De uppgifter jag har fått innebär kortfattat t ex att 

det bolag som grundats för det här, Smedsbölemästerna, som är upp-

byggda av samhällsmedel, måste stå för upphovsrättskostnaderna ef-

tersom de är ägare av mästarna. Då måste vi inrätta två olika samhälls-

bolag, ett för Ålands Radio och TV och ett för Smedsbölesändaren. Det 

är en av de större kostnadsbitarna i det hela. I nuvarande system har 

man ganska stora synergiförmåner, man har det ekonomiskt funktions-

dugligt i alla fall i dagsläget, men vi ska titta närmare på frågan och se 

vad det kan ha för konsekvenser i förlängningen. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag vill bara säga att jag inte blev klokare av det här svaret. 

Menar minister Eriksson att vi måste betala dubbla upphovsrättskost-

nader för att vi gör de här bitarna? Det var ju det som gjorde det hela dy-

rare, upphovsrättskostnaderna skulle göra det dyrare. Varför skulle 

upphovsrättskostnaderna göra det dyrare för att man särskiljer tekniken 

från programfunktionen. Det här kan kräva en vidare mässa. Jag hoppas 

faktiskt att den här frågan kan diskuteras vidare i plenum annars säger 

jag återigen, jag vet inte om jag kan säga det i replik, men jag säger det 

ändå, finansutskottet har nog någonting att sätta tänderna i vad gäller 

den här frågan, dvs. varför händer det ingenting när det gäller det här? 

Det här måste vara en av de enklare frågorna och på, som sagt var, sju 

år. Det är alltså inte enbart under den här regeringens tid, det observe-

rar även jag, men sju år är för lång tid för en sådan här liten fråga som 

ändå har betydelse för hur vi kan få en väldigt spirande mediemarknad 

på Åland. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Den har diskussionen om kansliavdelningens område har utkris-

talliserats och kommit att beröra vissa teman som alla har haft åsikter om och 

sedan har det funnits specialintressen. Man kan konstatera att det råder stor 

enighet om Ålands havskommitté, det är väl bara ett av partierna som inte 

har stött det. Det bådar gott, åtminstone borde det vara möjligt för finansut-

skottet att hitta en skrivning så att man kan komma längre i frågan.  

När jag hade förmånen att representera lagtinget i Baltic Sea Parliamen-

tary Conference var jag med i en särskild grupp som analyserade pendlingen i 

gränsområden runt Östersjön. Det här behöver inte kosta landskapet någon-

ting, det finns EU-medel som finansierar åtminstone delar av en sådan här 

verksamhet. Det är viktigt att göra den skillnaden och markeringen som le-

damot Johan Ehn gjorde och som flera andra har försökt göra, att det här inte 

är ett allmänt nordisk gränshinderarbete utan det här är ett specifikt organ 

som skulle diskutera gemensamma bilaterala frågor vad gäller Åland och i 

stort sett Stockholmsregionen. Det är för att integrationen västerut är så 

kraftfull, det är inte bara de som studerar utan idag är det folk som handlar 

regelbundet i Norrtälje och i Stockholm, alltså förbindelserna, våra mediala 

och färjförbindelserna är betydligt intensivare västerut än österut. Man kan 
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ha synpunkter på det, men de facto i ett fritt Europa rör sig människorna en-

ligt sina egna önskemål.  

Det är väl bara att konstatera att så här ser det ut just nu, men den synliga 

eller osynliga gränsen i Ålands hav skapar problem på olika nivåer, som det 

krävs ett särskilt samarbetsorgan att reda ut. Det är bara roligt att konstatera 

att det finns ett starkt stöd för det.  

Likaså är jag väldigt glad över beredskapen att trygga fredsinstitutets verk-

samhetsförutsättningar och också Föreningen Nordens, att det finns ett 

starkt stöd för det här i lagtinget. 

Jag har lämnat in en motion om separering av program och distributions-

verksamhet vad gäller Smedsbölesändaren och Ålands Radio och TV. Nu blev 

det lite konstigt att det ska utredas igen. Den här regeringen har svårt att 

fatta beslut. Jag vet precis varifrån det här resonemanget kommer, att vi 

måste ha två bolag och det blir så besvärligt och det blir så dyrt. Det kanske 

kostar en extra slant att bilda ett bolag till, men det är viktiga medialpolitiska 

frågor som det här problemet löser. Idag lever vi inte i någon nationell radio-

tid och allra minst i någon Pravdamediatid, utan medieverksamheten och 

marknaden är ju fri. Det finns ett antal aktörer också på Åland som har rätt 

att sända i etern. Det finns inte skrivet i självstyrelselagen eller någon annan-

stans att det är Ålands Radio och TV som ska ha makt över sändaren. Det är 

faktiskt så att man bedriver en monopolistisk politik och försöker åtminstone 

till viss mån förhindra att privata programbolag ska komma in och så kan vi 

väl ändå inte ha det. Bästa finansutskottets ordförande, ta nu beslut, det finns 

stöd för en frigörelse av den här Smedsbölesändaren från Ålands Radio och 

TV. Ålands Radio och TV är en programdistributör bland många andra. 

Sedan var det något konstigt det här resonemanget om upphovsrättskost-

nader. Det är alldeles klart att den som distribuerar programmen också måste 

stå för upphovsrättskostnaderna, eller menar ministern att det på något vis 

ska vara knutet till att man använder Smedsbölesändaren så att upphovs-

rättskostnaden ska sprättas ut på privata distributörer eller vad var det för 

konstigt resonemang. Nej, bästa lagting, den här frågan har redan avgjorts av 

lagtinget. Jag visade för några år sedan hur många av dem som sitter i lag-

tinget som har varit med och beslutat om att separeringen ska ske, men det är 

så svårt att fatta beslut. Åhå, man blir lite trött, fru talman. 

Jag tänkte så här i slutet av debatten ta upp ett heligt område och det är 

den frivilliga brandkåren. Det har funnits under min tid i politiken några he-

liga kor, en var väldigt länge jordbruksstöden, men där har vi nu fått en öp-

pen och fri debatt och nu tänkte jag gå in på ett annat heligt, sacrosanct man-

ligt revir och det är den frivilliga brandkåren. Den här verksamheten har kon-

tinuerlig tillgång från en riksfond att kunna köpa in nya bilar och andra for-

don som de behöver. Det är förstås någonting som de flesta brandkårer älskar 

att ha, sådana här bilar. Nu vill de köpa flera och det är ganska förmånligt, 

men nu tycker jag, och nu kastar jag in en brandfackla mot frivilliga brandkå-

ren, att man ska sätta stopp för det tills de frivilliga brandkårerna har kommit 

med en översiktsplan om hur räddningsväsendet på Åland ska organiseras. 

Det här området är lite överrustat om man säger så. Det är klart att om alla 

alltid får alla räddningsbilar som man vill ha utan att det ställs något krav så 

fortsätter nuvarande organisation.  

Jag kommer så väl ihåg när minister Britt Lundberg hade ansvar för det 

här och när hon presenterade den nya räddningslagen. Då var det så klart att 
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överenskommelsen skulle komma, vi skulle få en översiktsplan senast år 

2009-2010. Ingenting har hänt, alla brandkårer fortsätter som förut och bi-

larna kommer väl som en julklapp till de här organisationerna. Jag vet inte 

hur det ska se ut i framtiden, men inte kan det väl få fortsätta om vi i lagstift-

ning har ställt kravet att de ska komma överens självständigt och utan tvång 

uppifrån. Nog ska det komma nerifrån och nog ska det väl vara något slags 

givande och tagande. 

En sista markering, det finns i det här avsnittet en skrivning om självsty-

relselagen. Det sägs att 2011 ska det finnas ett förslag till en översyn av själv-

styrelselagen och det ska genomföras av en för landskapet och riket gemen-

sam kommitté. Den skrivningen är inte up to date mera efter den parlamen-

tariska kommitténs arbete utan det ska stå: ”Förslag till reformering av 

självstyrelsesystemet och självstyrelselagen för Åland genomförs av en för 

Åland och Finland gemensam kommitté”. Det sista är mitt eget förslag, vi ska 

börja prata om Åland och Finland tycker jag, vi har antagit beslutet att vi är 

ett land och då heter vi Åland när vi kommunicerar med Finland. Tack, fru 

talman!  

Minister Roger Eriksson, replik 

Fru talman! Det är inte meningen att det ska bli dubbla upphovsrätts-

kostnader. Om man separerar de här två funktionerna tappar man stora 

synergieffekter, som vi har i dagsläget, man hänger upp det på systemet. 

I dagsläget är det så att distributionsnätet har byggts upp av Ålands Ra-

dio och TV och det är ingen gratisaffär. De har byggt upp det med skat-

tepengar, via licenssystemet och i dagsläget får de här privata aktörerna 

hyra tiden för ca sex euro per halvtimme, som är nästan under själv-

kostnadspris. Det är ett faktum. 

Tittar vi vad som står i vår budgettext så står det att utöver separe-

ringen av distributionen kan programverksamheten förverkligas. Intent-

ionen är att vi ska landa på det här, det är en förnuftig politik att titta på 

konsekvenserna förrän man tar ett beslut. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Ja, argumenten känner vi igen, de kommer direkt från radi-

ohuset om hur det här är förmånligt och bra. Ja, det är bra ur Ålands 

Radio och TVs synpunkt. Det är det bästa tänkbara ur deras synpunkt, 

men nu lever vi inte i en-radiosituation utan vi har en fri mediemarknad 

och då måste sändaren, som just är byggd med skattemedel och inte 

med Radio Ålands licensmedel, frigöras från Ålands Radio och TV. Det 

är en mediepolitisk fråga och ett nytt medielandskap som vi har. Vi kan 

inte hålla på och resonera så här ensidigt utifrån public serviceradions 

synvinkel. Det här har jag hört år ut och år in rapas upp av olika mi-

nistrar, börja nu tänka självständigt. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Fru talman! Jag citerar en gång till då: ”hur en separering av distribut-

ion av programverksamhet kan förverkligas”. Det är intentionen och 

det är en väldigt förnuftig politik att kontrollera vad det får för konse-

kvenser och vad det kan leda till för ekonomin i slutändan. Det är också 

god förvaltning att föra det med den det berör, i det här är det förstås 
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Ålands Radio och TV. Intentionen är ganska klar tycker jag. Det här är 

ett förnuftigt sätt att driva politik, att höra med dem det berör. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Minister Roger Eriksson hoppar nu över ordet utreda i texten och det är 

bra. Det är alldeles klart att innan man fattar beslut ska man utreda 

konsekvenserna, men varför har det inte utretts, varför presenteras det 

inte i den här budgeten. Det här har funnits i åratal på agendan. Det är 

alldeles nödvändigt för att garantera alla mediebolag på Åland lika kon-

kurrensvillkor för det antar jag att ministern är för. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Fru talman! Jag vill tacka för ett intressant anförande av ledamoten 

Barbro Sundback. Det finns glöd i ledamotens anförande, det är sant, 

men den glöd som gäller de frivilliga brandkårerna är jag beredd att 

släcka. Min uppfattning när det gäller de frivilliga brandkårerna är att 

de gör en enorm samhällsinsats. Skulle vi tvingas till att ta till köptjäns-

ter för det som de frivilliga brandkårerna gör skulle det inte låta sig gö-

ras på något vis. I min hemkommun Brändö är det detta vi har tillgång 

till när det behövs. Det är de frivilliga brandkårerna som står för alla 

räddningsuppdrag och jag är beredd att supporta dem med skattemedel 

för det som behövs. 

Jag vill också säga att jag inte tycker att man kan lasta och kräva att 

de frivilliga brandkårerna, som jobbar på ideell basis, ska komma med 

lösningar på hur de ska konkretisera de lagar som lagtinget har stiftat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Ja, men nu kan inte minister Thörnroos den här frågan hör 

jag. Det är en bra fråga där bänkgrannen var med och skapade senaste 

räddningslagen. Det står i den att ”i samråd med den kommunala 

räddningsmyndigheten utarbeta en för landskapet gemensam över-

siktsplan. Planen ska ange de allmänna riktlinjerna för hur rädd-

ningsverksamheten ska organiseras”. Det var när den nya räddningsla-

gen kom till. Man ville inte från lagtingets och regeringens sida komma 

med påbud uppifrån, därför skulle de få vara med och fatta beslutet. Det 

beslutet skulle vara fattat senast nu, men det finns inget beslut. Det är 

för att man måste granska verksamheten ur effektivitets- och produkti-

vitets synpunkt. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Fru talman! Jo, jag kan glädja ledamoten Barbro Sundback med att den 

här frågan kan jag, helt enkelt för i den här framställningen satt jag med 

och processade i social- och miljöutskottet. Det som ledamoten Barbro 

Sundback däremot inte har förstått är att det är en avsevärd skillnad på 

en kommunal myndighet och på den frivilliga brandkåren. Man kan inte 

ålägga den frivilliga brandkåren, som i princip tillhör tredje sektor, att 

utföra det myndigheten ska göra, alltså det som åligger kommunen. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! I praktiken är det så att det finns bara en professionell 

kommunal brandkår och det är i Mariehamn, sedan har väl de olika 

kommunerna lite olika lösningar. Av tradition är det de frivilliga brand-

kårerna som via avtal, hoppas jag, utför det operativa ansvaret som 

kommunerna står för, men det är inte huvudfrågan. Huvudfrågan är att 

det skulle finnas en översiktsplan år 2009-2010 och det finns det inte 

nu. Det betyder att man i kommunerna struntar i den här bestämmel-

sen. Då tycker inte jag att det finns något skäl för landskapet, som är 

part i den här processen, att fortsätta som om ingenting har hänt. Jag 

antar att både lagtinget och landskapsregeringen menade någonting 

med det här kravet på översiktsplan. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det blir lite äppel och päron här nu. Jag håller med kriti-

ken som ledamot Sundback för fram om att man inte har fått till stånd 

en samarbetsplan. Det som finns på sidan 55 i budgeten är någonting 

helt annat. Det handlar om en översiktsplan över helheten av de resur-

ser man har. Den ska göras oberoende av huruvida man har kommit 

fram till samarbetsplanen eller inte. Det är lite sammanblandning av 

olika planer här. Det som står på sidan 55 är något helt annat än det som 

ledamoten Sundback hänvisar till. Däremot är det så att kommunerna 

vid årsskiftet 2009-2010 skulle presentera en plan för hur man skulle 

samarbeta kring en gemensam räddningsmyndighet. Det har man inte 

lyckats med, vilket beror på att lagen blev för tandlös. Jag hörde till dem 

som när lagen redan stiftades, förde in resonemanget om att vi borde 

kunna göra någon typ av åtgärd för att komma åt det här. Att beskylla de 

frivilliga brandkårerna att det här inte har skett är inte heller rätt, utan 

det är kommunerna sinsemellan som måste se till att det drivs vidare 

och att det blir rätt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ja, ledamot Johan Ehn kan den här grammofonskivan så 

jag accepterar resonemanget. Det som är centralt är att vi måste ställa 

krav på verksamheten. Om det är kommunerna och den frivilliga brand-

kåren så måste de väl ha något inflytande i frågan i alla fall. Min poäng 

är det att vi inte ska hålla på och pytsa ut en massa brandbilar tills vi får 

samarbetsplanen, som det finns i lag reglerat att ska komma till. Annars 

kommer de naturligtvis att strunta i det i fortsättningen också. Det som 

är det sexiga i den här branschen är bilarna och sprutorna. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag hoppas att det inte är en grammofonskiva för då skulle 

det vara inspelat på förhand, däremot är jag intresserad av de här frå-

gorna. När det gäller att åstadkomma en lösning på de här frågorna tror 

jag inte att det i första hand handlar om de frivilliga brandkårernas vilja 

eller ovilja utan det här lägger jag på kontot, i första hand, för samar-

betet mellan kommunen. Vi vet hur svårt det är att åstadkomma samar-
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bete mellan kommunerna, det är därför som mitt parti och ledamoten 

Sundbacks parti jobbar för att få förändringar av kommunstrukturen. 

Det är där huvudproblemet ligger. 

När det gäller frågan om vilka typer av åtgärder, som man måste vidta 

för att tvinga in de olika typerna av samarbete som beskrivs, tror jag att 

det blir svårt att använda sig av nuvarande lagstiftning angående land-

skapsandelar, för den ger vissa rättigheter och vissa skyldigheter. Det 

man däremot kan göra är att lyfta lagen på nytt och titta på hur man kan 

förändra den så att landskapsregeringen har ett batteri av åtgärder som 

man kan vidta om inte det här nu genomförs. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det här tror jag att kan bli en fortsatt riktigt rolig debatt. 

Det är en ny fråga, men för den här gången så får det väl räcka. Däremot 

om vi ska lösa den här frågan i samband med den s k samhällsreformen 

så kommer det nog att finnas många nya brandbilar de närmaste åren. 

Jag tror nog att vi inte kan vänta på det utan tvärtom skulle det här vara 

ett sätt att förbereda sig på det.  

Lagstiftningsfrågan, ja det tycks ta tid också. Nog är det svårt att få till 

stånd förändringar och effektivitet, men jag har inte tappat hoppet. Jag 

hoppas att finansutskottet kommer med nya idéer så vi fortsätter dis-

kussion i samband med finansutskottets betänkande. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är avslutade. Tack för det. Diskussionen gällande landskapsregering-

ens kansliavdelnings förvaltningsområde är därmed avslutad. Nu går vi till finansavdel-

ningens förvaltningsområde. 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Först vill jag säga att på grund av att tidsschemat har förskjutits 

kommer jag att hamna i tidsnöd. Jag skulle vilja denna kväll delta i fullmäkti-

gemötet i Kumlinge där jag är ordförande och har därför en stund på mig för 

att presentera det här och ta de repliker och ge så mycket svar jag kan i det 

här skedet, med en chans att få återkomma om det är något som blir obesva-

rat.  

Herr talman! Målsättningarna under den avdelning som jag ansvarar för är 

ambitiösa, får man säga. Vi har bl a ett stort uppdrag och ett stort arbetsfält i 

att, sedan lagtinget förhoppningsvis antagit finansförvaltningslagen, föra det 

arbetet vidare.  I första hand en förordning, som reglerar det mera i detalj och 

också att ta fram ett större antal dokument i samband med det för att komma 

till den målsättningen som vi hade när vi lämnade finansförvaltningslagen, 

för att komma till en effektivare hantering av de offentliga medlen.  

Vi måste också förnya våra ekonomisystem i samband med detta, elektro-

niska sådana förstås. Vi ska utforma kravspecifikationer för att upphandla ett 

ekonomisystem som innefattar budgetering, redovisning, rapportering och 

uppföljning osv. Det har visat sig att de system vi har i dag inte mera följer de 

krav som man ska ställa på de systemen.  

Vi har också en målsättning att vi tillsammans med kansliavdelningen och 

alla andra förvaltningsområden inom landskapsregeringen ta fram en ny 

hemsida. Inte heller den fyller de krav som dagens användare av datorer och 

hemsidesidor kan kräva. Där finns också ett stort arbetsfält, där IT-enheten 
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under finansavdelningen kommer att ge sitt stöd och delta i framtagande och 

upphandlingen av ett sådant. 

Sedan till några saker som i någon mån nämndes under gårdagens presen-

tation. Vi vill anställa en upphandlingsjurist vid finansavdelningen. Finans-

avdelningen för att den är en serviceenhet till de andra förvaltningsenheter-

na. Vi bedömer det som nödvändigt att kunna upphandla på ett korrekt och 

bra sätt. Dels för att det är ekonomiskt lönsamt för landskapet att sköta upp-

handlingarna bra givetvis, men också på grund av rättssäkerhetsfaktorn, som 

är väl så viktig. Invånarna på Åland, företag på Åland och givetvis andra som 

kan tänkas ge anbud och kan tänkas komma i affärsförhållande med land-

skapet har rätt att kräva att landskapet kan sköta detta på ett korrekt och bra 

sätt.  

Ägarstyrning av företagen av de bolag som landskapet äger. Där behöver vi 

bli betydligt bättre. Det finns dokument i förvaltningen, som anger de grund-

läggande direktiv för hur detta ska hanteras, men vi behöver bli än bättre. Vi 

lät genomföra ett seminarium tillsammans med samarbetspartners för ett 

halvt år sedan där många intressanta faktorer och aspekter väcktes och disku-

terades. Vi behöver bli bättre i samband med styrelsekompetens, vi behöver 

göra det på ett annat sätt. Vi behöver bli bättre på att ge ägardirektiv till bolag 

via bolagsstämmorna, som är de direktiv som vi vill ge. De behöver vara 

bättre förberedda och beredda. 

Avtalssidan. Det finns en stor användning av att förbättra avtalssidan på 

många fronter. Dels håller vi på som bäst att förbereda nya skolavtal, det ar-

betet framskrider via en arbetsgrupp tillsammans med berörda fackförening-

ar och via avtalsbyrån vid finansavdelningen. 

Sjökollektivavtalen behöver samordnas till enhetliga dokument. Vad gäller 

befälssidan så har vi redan kommit en bit på vägen där vi har fått de regle-

ringar som styr verksamheten via avtal samlade i ett dokument. Detsamma 

gäller att åstadkomma på manskapssidan. 

Pensioner nämnde jag någonting om i samband med presentationen. Pens-

ionskostnaderna för landskapet stiger ganska kraftig och kommer att stiga yt-

terligare. Vi vill kvarstå vid det löfte som gavs i samband med tidigare bud-

getbehandlingar, att vi i det här skedet fortfarande vill nettofondera till pens-

ionsfonden. Det betyder att de procentuella delarna av lönerna för land-

skapsanställda som förs till fonden är större än uttaget. Vi levererar i enlighet 

med det löftet. Vi sänker procenten av uttag från pensionsfonden från 75 pro-

cent som lagen tillåter till 64 procent om jag kommer ihåg rätt. Det här bety-

der förstås att budgetdelen som syns i denna blåa bok ökar. Konsumtionsut-

gifterna ökar för landskapet. Vi bereder som bäst och analyserar noggrant 

den pensionsansvarsskuld som landskapet har till de anställda som ska få 

dessa förmåner och också får dessa förmåner och hoppas kunna presentera 

noggrannare analys så småningom. Pensionsfonden för övrigt, marknadsvär-

det i dagsläget ligger något över 300 miljoner euro. 

Kommunerna sedan. Jag tänker inte så mycket diskutera den samhällsre-

form som har debatterats livligt, men däremot det faktum att det saknas en 

väsentlig del i kommunallagstiftningen, nämligen den delen som reglerar vad 

som händer när en kommun hamnar i en ekonomisk situation där den övriga 

lagstiftningen, den som reglerar överföringar till kommuner från landskapet, 

alltså landskapsandelslagstiftningen, inte mera räcker till. I samband med 

landskapsandelsreformen stiftades en lag om en paragraf om särskilt under-
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stöd, inte längre stöd enligt prövning utan särskilt understöd. Den paragrafen 

och den möjligheten är till för kommuner som har en egen långsiktig ekono-

misk bärkraft där man via en egen i fullmäktige antagit en plan för att refor-

mera och sanera sin egen ekonomi med ett litet bistånd från landskapet. Ifall 

kommuner hamnar i en situation som gör att underlaget, skattebasen, inte 

längre finns för att hantera det här måste landskapet och lagstiftaren trygga 

de lagliga rättigheter som invånarna i kommunen ändå har. Det här kommer 

säkert att bli en komplicerad fråga, men bara för att en fråga är komplicerad 

kan man inte passera den heller.  

I riket har man motsvarande lagstiftning och där träder representanter för 

staten in för att bistå kommunen i saneringsarbetet. Staden Hangö är ett ex-

empel där finansministeriet i Helsingfors biträdde ekonomiförvaltningen. 

Här har vi en stor utmaning och vi har tyckt att denna lagstiftning kommer 

att behövas framöver. Det var det jag ville säga, tack! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! I samband med mitt och andras arbete inom ÅHS när det 

gäller organisationen och dess ekonomiska förvaltning, har vi sett starkt 

behovet av en handlingsspecialkompetens, men det är orimligt att ÅHS 

skaffar sig en helt egen och därför har vi också efterlyst från det hållet en 

resurs hos landskapet. Jag är således mycket tacksam för att en sådan 

skaffas till landskapet. Vad gäller vår position här i huset har vi sett så 

många exempel på att det hade behövts en specialkompetens. 

Min egentliga replik gällde nu penningautomatmedlen. I fjol hade 

penningautomatföreningen en vinst på 3,3 miljoner. I landskapsförord-

ningen står det att man ska ta ut ungefär motsvarande belopp som före-

gående år visade i vinst. Det här året tar vi ut 14 miljoner trots att vins-

ten var 3,3 miljoner. Året före det tog man ut 20 miljoner, för nästa år 

tar man tio miljoner. Nu måste vi av finansministern få en förklaring till 

det här. Hur är intjäningen framöver för Ålands penningautomatföre-

ning? Är den kraftigt i stigande, som de här siffrorna ger vid handen el-

ler kommer det att ligga på den relativt låga nivån? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Vi har en lång väg att vandra till de höga inkomster som 

genererades i penningautomatföreningen, PAF. Den vinst man angav för 

något år sedan blev så pass låg med tanke på enskilda avskrivningar 

också, den verkliga vinsten var något bättre, men inte alls nära det som 

var tidigare. Med tidigare oförbrukade budgeterade anslag plus reserver 

som finns i penningautomatföreningen plus den vinst som nu kalkyleras 

vara bättre för det här året än året förut, tror vi att den prognos vi har 

gett här om att överföra medel till landskapets budget är realistiska. Allt 

hänger i framtiden på möjligheten att bryta sig in på nya marknader. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Med landskapsregeringens benägna tillstånd har penning-

automatföreningen de senaste åren kunnat fondera ganska mycket för 

marknadsinsatser för nya marknadsansträngningar och det är mycket 

stora belopp. Den redovisade vinsten för 2009 ligger på en av politiker-

na accepterad nivå, då känns det lite alarmerande att man tar ut 14 mil-

joner följande år och därpå följande år tio miljoner trots att det inte 
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finns sådana pengar. Det är alldeles uppenbart en överbudgetering av 

intäkter som landskapet gör här, med andra ord, man utarmar penning-

automatföreningens möjligheter att göra tillräckliga marknadsinsatser, 

måhända och biter sig själv i svansen genom alltför stora uttag. Land-

skapsregeringen borde kanske ha anpassat sig till den lägre intjä-

ningsnivån i sitt uttag än vad man nu har gjort. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Ansträngningarna att hitta eller att bli lönsamma på de 

marknader man försöker tränga sig in på kommer att fortsätta. Nog med 

det beskedet om att det måste finnas en ytterst stor noggrannhet i att 

man gör insatser där man så säkert man kan bedöma det, att en insatt 

euro i sista ändan ger ett resultat som är högre givetvis. Orsakerna till 

att marknadsföringsinsatserna är något lägre nu och framöver hänger 

inte ihop med det att vi har gett ett besked att man ska minska an-

strängningarna utanför för det har blivit en större noggrannhet i an-

strängningarna. Vi bedömer att de budgetanslag från penningautomat-

föreningen som vi tar in i vår budget och det som vi planerar framöver 

är fullt realistiskt.   

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det är bra att finansministern lyfter upp den bristfälliga 

ägarstyrningen. Vi har också lyft upp den i en finansmotion och jag hop-

pas att vi kan ha en diskussion i finansutskottet för att få tydligare 

skrivningar. Vi kan också konstatera att i finanskrisens skugga har land-

skapsregeringen fokuserat väldigt starkt på inbesparingar, men väldigt 

lite på att öka inkomsterna. Dit hör förutom en tydlig ägarstyrning, att 

justera avräkningsgrunden och sedan frågan om sjömansbeskattningen. 

Varför har man inte ansträngt sig mer för att öka intäkterna snarare än 

att fokusera mera på inbesparingar? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag tycker ändå vad gäller avräkningsgrunden att den här 

landskapsregeringen har gjort det som man inte har gjort förut sedan 

1990-talet då denna reform trädde i kraft. Vi har sammanställt material, 

vi har haft en dialog med landskapsrevisorerna och med lagtinget om 

detta, vi har ett underlag för att föra diskussionerna och har nämnt det 

för representanter för regeringen i Helsingfors att en sådan här propå är 

på kommande. Diskussionen har vi fört förut med mig som finansmi-

nister och socialdemokraterna. Jag bedömer det så att vi har så pass 

stora frågor på gång som stöd för vindkraft och elkabeln, som just nu 

behandlas. Vi har ett eget lagting som har varit till riksdagen och pratat 

om ett helt nytt ekonomiskt system, där delar av representanterna från 

vissa partier här i lagtinget sade att man gjorde det på ett sådant sätt att 

man sade att man inte skulle tigga mera pengar utan vi ska leva på våra 

egna pengar. Det finns inte en enighet att just nu gå framåt med avräk-

ningsbeloppet. 



  

  255 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag uppfattar att vi har varit väldigt eniga. Lagtinget har i 

olika sammanhang sagt att en justering av avräkningsgrunden är nöd-

vändig och senast påtalades det i självstyrelsekommittén att det måste 

göras. Minister Perämaa har själv sagt det i sitt skattemeddelande som 

har kommit, så enighet finns det, det är bara en förundran över att det 

inte görs. Inte handlar det här om att tigga om någonting som vi inte har 

rätt till utan det här är ju pengar som Åland har rätt till. Det är precis 

det som revisorerna har visat på. Vi bara väntar på att minister Perämaa 

tar tag i den. Även det med sjömansbeskattningen är också pengar som 

Åland har rätt till och som man borde kunna förhandla om. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Man kan alltid förhandla om frågorna, men att säga att det 

juridiska läget är sådant att vi har rätt stämmer inte. Den ekonomiska 

reform som trädde i kraft i början av 1990-talet säger precis att frågan 

om avräkningsgrunden är en politisk fråga. Man bestämde sig att den 

inte skulle avgöras på tjänstemannanivå som ett resultat av ett juridiskt 

faktum i Ålandsdelegationen utan saken skulle klareras genom politiska 

diskussioner. Därför finns det inte i självstyrelselagen sagt att vi en-

samma kan säga att så ska vara fallet. Landskapsregeringen kommer att 

driva frågan i förhållande till regeringen, vi har förberett dem på det. 

Frågorna om kabeln och energiproduktionsstöd kommer förmodligen 

att avgöras inom en snar framtid och därefter kommer den här frågan 

att ha en stor prioritet. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det som finansministern säger att finns i budgeten, ett mål 

att under 2011 kommer man med tillgängliga resurser att koncentrera 

sig, att formulera en komplett kravspecifikation utgående från det för-

ändringsbehov som finns avseende budgetering, redovisning osv. Min 

fråga är om den här kravspecifikationen siktar på att vi ska ha en affärs-

budgetering och redovisning eller ska vi hålla på och upphandla någon-

ting i det gamla systemet. Då blir vi säkert fast i det igen i 100 år. Vad är 

målet med det här? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Landskapsregeringen har sagt i propositionen, förslaget 

till framställan om finansförvaltningslag, att affärsbokföring, budgete-

ring, alltså ett system med prestationsprincipen är målet och det har jag 

mycket tydligt, muntligen, framfört åt ledamoten Sundback. Det vore 

helt främmande att införskaffa nya system som blockerar denna mål-

sättning. Det är självklart. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jaså, det är trevligt att höra om man ska dra den slutsat-

sen att kravspecifikationen går ut på att landskapet ska övergå till af-

färsbokföring. Ja eller nej, helst inte så mycket kringelikrokar. 
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Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Ledamoten Sundback är inte känd för att bara säga ja eller 

nej utan tillbringar betydligt mera tid i talarstolen än så. Frågan är inte 

så enkel att man bara säger ja eller nej. En kravspecifikation ska tas 

fram för det finns många saker att lösa och många saker att tänka på in-

nan man gör en upphandling. Vi ska ha en upphandlingsjurist, vi ska 

göra en bra upphandling, vi ska ha en bra kravspecifikation, vi ska inte 

blockera ett nytt kommande system, budgetering, bokslut och redovis-

ning enligt prestationsprinciperna, affärsbokföring. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är avslutade. 

Ltl Folke Sjölund 

Herr talman! Den ekonomiska utvecklingen i landskapets finanser behandla-

des igår och finansminister Perämaa har på ett förtjänstfullt sätt redogjort för 

hur det ser ut.  

Under denna period, under nuvarande landskapsregering, har vi som känt 

haft en synnerligen stark nedgång i den offentliga ekonomin, särskilt i land-

skapets ekonomi. Trots de besvärliga tiderna har regeringen lyckats med att 

upprätthålla välfärdsservicen i vårt samhälle så att medborgarna på Åland 

inte har drabbats. De flesta ålänningar har endast marginellt berörts av ned-

gången i den offentliga ekonomin. Landskapsregeringen har fört en klok kon-

junkturpolitik och använt sig av hopsparade medel för att dämpa nedgången. 

Detta är alldeles riktigt, när skall man använda reserver om inte just under 

dåliga tider för att ändå upprätthålla välfärdssystemet? Som sagt, det är klok 

konjunkturpolitik. 

Moderniseringen av finansförvaltningslagen och införandet av ett räken-

skapsverk och en revisionsmyndighet ger möjligheter till att utveckla finans-

förvaltningen i landskapet vilket är bra. Den frågan behandlas separat, men 

jag vill peka på att det är en viktig process som denna landskapsregering nu 

startat genomförandet av. 

I samband med utvecklingen av finansförvaltningen är det viktigt att även 

ITK-systemet, datakommunikationerna, samordnas så att alla delar av land-

skapsförvaltningens datasystem kan "prata” med varandra. Det finns även 

omnämnt i budgeten och finansministern var just inne på frågan. 

De viktiga personalfrågorna sköts av finansavdelningen. Den nödvändiga 

moderniseringen av tjänstemannalagen finns nu aviserad i budgeten, vilket 

är en bra sak ur personalpolitiskt synvinkel.  

Skötseln av pensionsfonden är viktig för att säkerställa dess avkastning och 

därmed betalningen av framtida pensioner, dvs. de som underlyder det tidi-

gare pensionssystemet. Vår uppfattning är att pensionsfonden sköts på ett 

ansvarsfullt sätt. En annan fråga är pensionsfondens omfattning, dvs. hur 

stor del av landskapets sammanlagda pensionsskuld den skall täcka. Som vi 

hörde är marknadsvärdet ungefär 300 miljoner euro och det borde vara en 

tillräcklig täckningsgrad. Antalet personer som går i pension från landskaps-

förvaltningen ökar visserligen, vilket ökar uttaget ur pensionsfonden.  

Det gäller också att komma ihåg att det gjordes en förändring av pensions-

systemet där nyanställda pensionsförsäkras i pensionsförsäkringsbolag, vilket 

innebär att finansieringen av deras pensioner i sin helhet belastar landskap-
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ets budget och därmed likviditeten. Det betyder på sikt att en allt större del av 

pensionsutgifterna direkt kommer att belasta landskapets ekonomi. Detta 

enbart som ett konstaterande. 

Sedan ett par korta kommentarer. När det var frågan om att vara inne på 

klumpsumman är det alldeles riktigt som finansministern säger, det är en 

förhandlingsfråga mellan riket och landskapet om klumpsumman ska föränd-

ras.  

Den andra kommentaren rörande diskussionen om affärsbokföring visar 

att det finns en salig sammanblandning av begreppen. Beträffande affärsbok-

föring finns det en finansmotion som säger att landskapet ska införa affärs-

bokföring senast 2014. Faktum är att landskapet har tillämpat bokföringsla-

gens bestämmelser och därmed samma bokföringsbestämmelser som bolag 

och alla andra gör, dvs. landskapet har tillämpat affärsbokföring sedan 1999. 

Det om bokföringssidan. Landskapet gör också upp ett bokslut i enlighet med 

bokföringslagens bestämmelser, alltså på motsvarande sätt som bolag gör, ett 

affärsbokslut. Däremot handlar den här diskussionen egentligen om budgete-

ringen och budgeteringssystem. Det är där den stora förändringen kommer in 

och det är där det är frågan om att gå i riktning mot en prestationsbudgete-

ring. Där tror jag att vi är överens om att det är en målsättning som vi ska 

sträva till, därmed inte sagt att prestationsbudgetering till 100 procent är det 

mest ändamålsenliga. Exempelvis länderna omkring oss tillämpar inte pre-

stationsbudgetering till 100 procent av den orsaken att det finns vissa saker 

som är svåra att greppa. Det handlar om långvariga åtaganden typ investe-

ringar som sträcker sig över många år, typ EU-program och dess finansie-

ringar, typ hantering av räntor rörande långa lån som löper osv., men själva 

grundprincipen är vi nog överens om, att vi ska sträva mot en prestations-

budgetering så långt som möjligt. 

Herr talman! Till slut vill jag bara säga att den liberala gruppen står bakom 

landskapsregeringens budgetförslag. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Synd att finansminister Perämaa måste prioritera fullmäktige 

före lagtinget, men så är det ibland. I mitt anförande tänkte jag inrikta mig på 

lite siffror och budgeten i stort och jämföra lite dåtidens siffror och nutidens 

siffror och försöka sia in i framtiden, vilka problem som kan uppstå och inte 

uppstå.  

Går vi tillbaka till 2008, som antagligen var ett toppår för landskapet vad 

beträffar inkomster men också när det gäller utgifter, kan vi konstatera att 

isolerat för det året kom 314 miljoner in och det gick ut 314 miljoner. Då var 

budgeten i balans. Efter 2008 sjönk inkomsterna markant som vi vet, det var 

inte bara skatteinkomsterna som sjönk, PAF-inkomsterna minskade drama-

tiskt, ränteinkomsterna minskade också med fyra-fem miljoner, man hade 

likviditetsplaceringar, mycket större summor, räntorna var högre, så det var 

inte bara skatteinkomsterna som sjönk utan det var mycket annat. Jag räk-

nade ut att mellan 2008-2011 har inkomsterna sjunkit med ungefär 40 mil-

joner. Då ingår också utjämningsfonden på 15 miljoner som en inkomst. Tack 

vare den har man lite kunnat reglera upp inkomsterna.  

Vi vet också att mellan 1995-2007 sparades ungefär 130 miljoner under 

den tidens landskapsregering och lagting, vilket vi kan vara lyckliga för idag. 

För 2011 är motsvarande utgifter i huvudsak 288 miljoner mot 314. Vi går 
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tillbaka till 2008, där jag glömde bort att säga en sak. Då var konsumtionsut-

gifterna 170 miljoner, under 2011 kommer de att vara 179 miljoner. Driftsut-

gifterna för landskapet Åland har stigit med nio miljoner, trots att man har 

sparat mycket.  

Man frågar sig var besparingarna finns, vad har man gjort? Jo, man har 

minskat överföringsutgifterna, från 105 till 87 miljoner, man har minskat 

med 20 miljoner ungefär. Vad är det? Vi vet att EU:s programperiod för 

2007-2013 var framtung, det mesta gjordes av med i början, där finns det en 

besparing om man vill kalla de för det, som är fyra-fem miljoner. Det infördes 

en skattehöjning på fyra miljoner, där det krävdes mindre överföringspengar 

till kommunerna, tio miljoner mindre i PAF-inkomster, då blir det också tio 

miljoner mindre i PAF-utgifter, det är också överföring. Där är besparingarna 

i överföringsutgifter. Där finns de 20 miljonerna som man har sparat.  

Tittar vi på investeringar så investerade vi 2008 för 31 miljoner, för 2011 

kommer vi att investera för 18 miljoner. Där blir det 13 miljoner i besparing. 

2008 så var bl a en ganska stor investering ett delanslag för Skarven.  

Vidare fanns det 2008 7,5 miljoner i enhetslån. Det märkliga i vår budget 

är att ett lån är en utgift. 2011 är det noll, så där är det en besparing på 7,5 

miljon.  

När man börjar syna siffrorna lite mer blir man lite betänksam. Konsumt-

ionsutgifterna 2008-2011 har stigit med nästan tio miljoner, alltså två pro-

cents höjning per år, vilket är anmärkningsvärt i dessa tider. Vi vet att kon-

sumtionsutgifterna är oerhört svårt att få ner, det är det för alla, inte bara för 

den här regeringen. Det är jättesvårt att få ner den biten.  

Man kan tycka att vi har läget under kontroll. Vi har 15 miljoner i utjäm-

ningsfonden som gör att 2011 års budget i stort sett är i balans. Tar vi bort ut-

jämningsfonden så ligger vi på minus 16 miljoner ungefär. Vi ligger på unge-

fär en miljon minus om vi inte tar utjämningsfonden med. Det är egentligen 

inte så hemskt skrämmande på det sättet, men titta på de kommande utgif-

terna, de automatiska.  

Vi vet att pensionsavgifterna stiger med 4-5 miljoner per år, obönhörligen 

oberoende vad vi än gör. Vi har löneförhöjningar också, om vi bibehåller den 

personalmassa som vi har nu så har vi löneförhöjningar på 2-3 miljoner per 

år. Vi har landskapsbidragssystemet som gör att bidragen ökar vartefter be-

folkningen ökar i kommunerna och vartefter befolkningen blir äldre. Vi vet 

att 95+åringarna får mycket mera stöd än andra. Vi blir ju bara äldre och 

äldre, av någon anledning. Jag har räknat ut att det gör en automatisk utgift-

sökning per år på tio miljoner. Det är fakta. Just därför kan vi se att 2012 lig-

ger på minus 20 miljoner i budgeten mot minus 16 i år fast vi har utjämnings-

fonden.  

Vi går egentligen åt fel håll och det är inte riktigt lyckosamt. Vi måste för-

söka göra något mera om målsättningen fortfarande ska vara att vi har bud-

geten i balans och vi inte ska låna upp pengar. Nå, vad ska vi göra då? Som 

jag sade har vi sparat 20 miljoner i överföringsutgifterna. Okey, man kan 

kanske knapra några miljoner till där, det är möjligt, men inte speciellt myck-

et utan att gå in på landskapsandelssystemet och dra bort rejält, men säkert 

några miljoner kan man ta bort. Egna investeringar, om vi nu ligger på en 17-

18 miljoners investeringsnivå skulle jag vilja säga att man borde ligga på 20-

25, speciellt med tanke på vad ltl Jan Salmén sade här att sjukhuset behöver 

mera investeringar, vilket jag också har konstaterat. För att upprätthålla våra 



  

  259 

vägar, broar, fastigheter och så vidare måste vi ha en investeringsmassa som 

håller dem i skick, annars är det kapitalförstöring om vi låter dem förfalla, 

vilket vi har blivit anklagade för många gånger. 

På lånesidan är det precis noll. Där finns det ingenting att spara, vi lånar 

inte ut några pengar mera, bara lite smått. Det enda som är så är driftsutgif-

terna, om vi ska ha budgeten i balans. 

Herr talman! Tiden går, men jag håller på en liten stund till. Vad finns det 

att göra då för att få budgeten i balans 2013? Vi kan hoppas på att vi får ökade 

skatteinkomster. Utgående från 20 miljoner minus, som jag har kalkylerat att 

vi kommer att ligga 2012 för att få budgeten i balans 2013, kan vi hoppas på 

att skatterna ökar med fem miljoner. Det kanske är realistiskt att tro, men det 

är osäkert. Man kan kanske ta någon summa till från överföringsutgifterna, 

men på investeringar finns det inte medel, kanske vi måste öka lite istället. 

Enligt min matematik ligger vi på 10-12 miljoner som borde sparas på driften.  

Hur kommer vi dit? Ja, det är inte lätt, jag tror att det enda är att vi börjar 

titta på avgifterna, men så att vi skyddar de svaga i samhället. Kanhända lite 

avgifter överlag. Det skulle vara en grej, men till slut herr talman, så ser jag 

framför mig att nästa landskapsregering kommer att ha stora problem när 

man ska börja dra ner på driften, när vi redan har tagit bort lånen och en stor 

del av överföringsutgifterna samt att vi har dragit ner investeringarna till mi-

nimum. Då är den stora massan kvar på driften att ta. Vi kan alltid hoppas på 

att skatterna ökar dramatiskt, men som många har sagt och jag har också 

hört att f d regeringsmedlemmar i Finland har sagt att man tror att skatte-

massan i Finland inte kommer att öka så speciellt mycket. Man kan förhålla 

sig på den här nivån och då har vi en hel del jobb att göra. Då gäller det herr 

talman, att vi måste prioritera än hårdare. För min del tror jag att vi måste 

vara tvungna att prioritera vård, skola och omsorg. Jag kommer i mitt anfö-

rande under social- och miljöavdelningen att ge min syn på vården och prio-

riteringar på den. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! De här gruppindelningarna enligt åldersklasser är mer el-

ler mindre nödvändigt, i vissa åldrar är man en god skattebetalare och i 

vissa åldrar behöver man en viss service. Menar ledamot Karlsson att 

gruppen över 85 år ska tas bort ur landskapsandelssystemet? Det skulle 

vara mycket negativt för kommunerna. Kan jag få det här förtydligat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag vet inte om högtalaranläggningen fungerar. Jag sade 

inte att den skulle tas bort utan jag sade att det var en konsekvens av ut-

gifterna, att folk blir äldre och därför blir det högre utgifter för land-

skapet. Vi måste se sanningen i vitögat för så är det. Jag sade inte att 

den skulle tas bort utan som jag sade på slutet, prioriterar jag vård, skola 

och omsorg. Med det menar jag att den ska vara kvar och att vi måste ta 

bort något annat istället. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 
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Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Med tillfredsställelse hör jag stöd för ÅHS’ stora investe-

rings- och utbyggnadsbehov. Behovet är stort, bland annat att anpassa 

operation för dagkirurgi, IVA-dialysen, Gullåsen, läkemedelscentralen, 

barnavdelningen, obduktionsutrymmena. Det finns en annan faktor i 

ÅHS och det är logistiken. Man har tyckt från ÅHS’ sida att det har varit 

ganska bra med de årliga överföringarna, som man har fått från land-

skapsregeringen. Man har fått ungefär sex miljoner per år att röra sig 

med. Man kan inte bygga om allt på en gång för det fungerar inte på det 

lilla området, men det är bra att det finns stöd och förståelse för det be-

hövs göras ytterligare åtgärder på ÅHS. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är klart att det ska fungera i praktiken med investe-

ringarna. Som jag sade så finns det ett behov. Jag återkommer sedan 

och visar på hur man inte har prioriterat ÅHS’ verksamhet, men det 

återkommer jag till. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ja, jag måste verkligen tacka ledamot Runar Karlsson för 

ett ärligt och intressant anförande. Det var en realistisk analys av dagssi-

tuationen och vad som har hänt med landskapets ekonomi. Det var nå-

got helt annat än glansbilden som vi fick höra om igår, hur allt hade gått 

så bra. Det här är en helt annan grund att resonera på. Det är som leda-

mot Runar Karlsson säger att för att få det i balans, om man utgår från 

att skatteinkomsterna inte ökar, måste man antagligen minska driftsut-

gifterna och eventuellt höja intäkterna genom avgifter. Det var närmast 

avgiftsfrågan som jag skulle vilja att ledamot Runar Karlsson närmare 

preciserar. De stora avgifterna finns väl inom ÅHS. Om man ska värna 

om vård, skola och omsorg är det väl inte där man ska höja. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ledamot Sundback har helt rätt. Det är där de stora in-

komsterna finns om man ska höja. Där måste man ha en bestämd åsikt, 

men vi måste ha en diskussion om vilken service vi vill ha eller om vi vill 

prioritera bort något annat istället, det är möjligt. Det finns ÅHS avgif-

ter, avgifter för skärgårdstrafiken, ÅMHM har vissa avgifter. Det är 

ganska finurligt med systemet på ÅHS med högkostnadsskydd, men 

vissa välbärgade kanske har råd att betala lite mera och så skyddar man 

de svaga. Som jag sade blir det inte lätt för nästa regering att ta ställning 

till det här. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Nej, det blir det inte och vi har länge sagt att strukturom-

vandlingarna borde ha börjat tidigare och att de måste gå över flera 

mandatperioder. Kanske man inte ens då lyckas helt och hållet att få ut-

gifter och inkomster i balans. Nog finns det verksamheter som förvalt-

ningen håller på med, som t ex travbanor, allhallar, smådjurskliniker, 

försöksstation, vi kan inte hålla på med allting och samtidigt ta på oss 



  

  261 

nya uppdrag, som t ex äldreomsorgen. Nog finns det möjligheter att 

skära bort verksamheter, som åtminstone skulle bidra lite till att vi kan 

minska kostnadstrycket. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Absolut, vi pratar om samhällsreform för kommunerna, 

men en samhällsreform för landskapet skulle också vara av nöden och ta 

bort sådant som vi anser att inte är vår kärnverksamhet. Det är så, det 

har varit goda tider, vi har haft råd att kosta på oss än det ena och än det 

andra, men nu är det dags att ta bort de onödiga verksamheterna. Det 

håller jag med om, för att hålla vård, skola och omsorg. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är avslutade. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Det känns lite märkligt att debattera finansavdelningen och fi-

nanspolitiken utan någon finansminister. Igår visade minister Perämaa här 

på tavlan utfallet för den åländska ekonomin bakåt i tiden och även framåt 

hur den skulle ha utvecklats om den politik, som hade bedrivits av den förra 

regeringen, hade fortsatt framöver. Jag tycker att minister Mats Perämaas 

saga om den åländska ekonomiska politiken, som han drar gång på gång, fak-

tiskt är en saga. Den lyder ungefär så här, vi har hört den många gånger. Åren 

före 2008 satt en ekonomiskt vettlös regering bestående av center, frisinnad 

samverkan och socialdemokrater. De drev upp kostnaderna till den milda 

grad att när liberalerna sedan kom till makten fick riddare Perämaa ta fram 

svärdet och börja skära. Om inte han hade varit så stark och så ansvarsfull så 

hade Åland idag varit skuldsatt över öronen ungefär som Grekland eller Ir-

land. 

Jag har en annan berättelse. 2005-2008 var ekonomin för Ålands del 

mycket god. Den ökade från år till år. För att ta ansvar för kommande tider, 

eftersom vi vet sedan bibliska tider att sju goda år följs av sju svåra, så spa-

rade man guldpengarna i den stora utjämningskistan.  

På den tiden då landskapsregeringen ville lägga undan pengar, fanns det 

hungriga politiker här i salen. De ville inte alls spara. De vred och de jämrade 

sig. Dåvarande oppositionsledare, Mats Perämaa, ville inte spara alls. Peng-

arna skulle ut och arbeta i samhället, pengarna skulle ges till kommunerna. 

Han och hans parti, liberalerna, lade finansmotioner som spädde på budge-

ten med miljoner, miljoner. Som tur var höll regeringen sin linje och lade 

guldpengarna i kistan. Innan det var klart hade högen växt sig ganska stor, till 

57 miljoner euro i utjämningskistan och övriga besparingar, reserveringar 

och kassamedel, vilket totalt utgjorde 160 miljoner. Detta trots att man hade 

gett tillbaka pengar till ålänningarna i form av det allmänna avdraget, detta 

trots att man sänkte egenavgifterna på ÅHS för ålänningarna.  

Sedan kom liberalerna till makten med storstilade planer, men möttes i 

dörren av den stora, skrämmande finanskrisen. Tack och lov fanns nu den 

stora kistan att ta ur. Lagtinget vädjade, använd guldpengarna till att för-

ändra, investera och lägga om så att kostnaderna minskar så att vi klarar oss 

på lite mindre framöver. För att säga det använde dom det svåra ordet ”struk-

turomvandling”.  



  

262 

Riddare Perämaa försökte. Han sparade och gnetade och lade ner verk-

samheter.  Livet blev svårare för många, särskilt för skärgårdsbor och för 

landskapets egen personal. Men han sparade lite grann och drog in tjänster. 

Av de 70 anställda man har sparat in på har det visat sig att 30 var inom sjuk-

vården och 20 inom utbildningen, alltså inom kärnverksamheten.  

Innan minister Perämaa ska till och berätta sin saga en gång till så tycker 

jag åtminstone att han kunde vara så uppriktig och så ödmjuk att han skulle 

säga: Vilken tur att vi i alla fall kunde möta krisen med goda finanser och 

goda besparingar. För det är de gamla guldpengarna som vi lever på, det är de 

gamla guldpengarna som har hjälpt oss i kampen mot den stora finanskrisen. 

Som tur är sparade man också en hel del i samhällsägda bolag, som i PAF och 

posten. I pensionsfonden tog man inte ut maximala belopp utan lät pengarna 

stanna i skrinen och växa. Reserverna i PAF har i år hjälpt landskapskassan 

med att få ihop 10 miljoner eller var det kanske till och med 14, trots att vins-

ten inte var så hög.  

När den här mandatperioden är slut så kan vi göra ett bokslut. Åland kla-

rade finanskrisen hyfsat bra. Tack vare goda besparingar har landskapet inte 

varit tvunget att gå till banken och låna, varken för drift eller investeringar. 

Kommunerna däremot har fått låna en hel del för att investera i vård, skola 

och omsorg.  

Landskapet har tyvärr varit en oberäknelig samarbetspart. För att hyfsa till 

sina egna siffror har man inte fullgjort sina åtaganden gentemot kommuner-

na utan krånglat och hållit på med än det ena och än det andra. Förra året in-

dexjusterades inte beloppen såsom det var sagts och i år med att inte kom-

pensera för avdrag som staten beslutat om. Socialdemokraterna anser att 

landskapet ska vara en pålitlig samarbetspart och spelreglerna ska vara klara 

mellan landskap och kommuner, klara och stabila.  

Nu då? Guldpengarna tar slut 2012, förändringsarbetet är inte riktigt gjort. 

Landskapsregeringen tar fram underlag. Enligt minister Perämaa är det tre 

huvudområden där man långsiktigt ska kunna göra inbesparingar för land-

skapets räkning. Det är gymnasieskolan, skärgårdstrafiken och kommun-

strukturen eller den s k samhällsreformen.  

Framtidsarbetet väntar och i likhet med tidigare talare inser vi alla att de 

besluten måste tas av nästa regering och nästa lagting. De guldpengar som är 

kvar räcker inte till för att förändra. De räcker inte till investeringar i tunnlar, 

broar, vägbankar och annat förändringsarbete som behöver göras. Därför 

tycker jag och socialdemokraterna i tre finansmotioner att vi måste öka fokus 

på att öka intäkterna, öka inkomsterna.  

Det ena är genom en bättre ägarstyrning från ägarens sida gentemot PAF 

och posten som idag kämpar med tuffa utmaningar. Därav har vi skrivit fi-

nansmotion nr 71. Det andra är att uppta förhandlingar med riket om att 

uppgradera avräkningsgrunden. Den politiska diskussion, som har pågått i 

flera år, är lagd på is av någon anledning som är svårt att förstå. Man kan ta 

modell av när Margaret Thatcher 1984 åkte till Frankrike och krävde att få 

sina pengar tillbaka, när Storbritannien proportionellt sett betalat in mer än 

man fick tillbaka. ”I want my money back”. 

Det tredje är att ta initiativ till att Finlands och Sveriges regeringar uppgör 

ett bilateralt avtal för att återfå de skatteinkomster från sjöfarten, som idag 

går de åländska kommunerna förbi. Åländska sjömän på svenska fartyg beta-

lar sin huvudsakliga skatt till Sverige, men använder den kommunala ser-
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vicen på Åland. Det finns en modell från tidigt 1990-tal när man gjorde lik-

nande avtal mellan regeringarna. Det kan den åländska landskapsregeringen 

hänvisa till och kräva att få ett liknande avtal. Om detta skriver vi i finans-

motion nr 30. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Nu måste jag faktiskt framföra ett varmt tack för det här 

anförandet. Det var en alldeles korrekt analys av hur den liberala center-

regeringen har klarat finanskrisen. Det var en alldeles perfekt analys och 

hade fungerat väl som ett gruppanförande från frisinnad samverkans 

lagtingsgrupp eller från sittande talman, förra lantrådet Roger Nord-

lund, det är jag också säker på. Jag vill komplettera med en väsentlig in-

formation och det gäller finansministern här tidigare framförda syn-

punkt på att man har sparat på konsumtionsutgifterna. De redovisas nu 

från budget 2008-11, alltså på tre år, plus tio miljoner, från 170 till 180 

miljoner. Det tjänar också att påpekas. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ja, jag noterar den kommentaren och jag hoppas på att det 

här anförandet var lämpligt för socialdemokraterna. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det var alldeles särskilt glädjande att höra det från social-

demokraternas ordförande, inte minst med hänvisningen till, jag kan väl 

inte säga min gamla kollega, Margaret Thatcher, men hon har ju också 

varit statschef i ett land. Det tjänar ytterligare att påpekas att finansmi-

nistern i sitt huvudanförande angav att självstyrelselagen var så utfor-

mad att ändring av avräkningsbeloppet skulle ske på basen av en poli-

tisk överenskommelse och inte per automatik. Där får väl alla land-

skapsstyrelser och landskapsregeringar sedan 1993 ta på sig ansvaret, 

men faktum är att självstyrelselagen är tydlig på den punkten, avräk-

ningsgrunden ska ändras när det sker väsentliga förändringar som på-

verkar förhållandet riket-Åland, t ex i ändringar av statsbokslutet. Det är 

en tvingande bestämmelse som dock inte har levererats. Till den delen 

hade ju också socialdemokraterna rätt i sin argumentation. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ja, visst är det så att frågan borde ha tagits upp i ett tidi-

gare skede, men jag tycker att frågan fick ny fart i och med att land-

skapsrevisorerna för ett par år sedan tillbaka visade på hur mycket 

pengar som har gått Åland förbi på grund av att man inte har justerat 

avräkningsgrunden. Det här är egentligen att framställa det så att nu 

kommer de här ålänningarna och kräver ännu mera pengar. Det är fel. 

Vi vill bara ha de pengar som vi har rätt till för vår befolkning behöver 

det. Vi behöver både vård, skola och omsorg, men till viss mån behöver 

vi också ha skärgårdstrafik och annan service. Vi behöver de här peng-

arna och vår befolkning har tjänat in dem och de har rätt att ha dem. Vi 

behöver inte göra det till så stor politisk fråga utan man tar upp det vid 

sidan av både elkablar och vindkraft. Från andra hållet kommer också 

frågor som försvårar för både PAF och posten. Varför inte ta upp det här 

vilken dag som helst? 
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Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Vad gäller avräkningsgrunden drar jag mig till minnes att 

när parlamentariska kommittén, Gunnar Janssonkommittén som jag 

brukar kalla den, inledde sitt arbete var bland det första vi diskuterade 

att köra ett snabbspår vad gällde ändringar av självstyrelselagen, ni vet 

hembygdsrätten och även avräkningsgrunden. Vi konstaterade då att det 

inte krävs någon självstyrelselagsändring för att åstadkomma förändring 

i avräkningsgrunden, men ändå upplevde jag inte att man från kommit-

tén heller ansåg att tiden var mogen, med tanke på vindkraft, elkabel 

osv. att köra en särskild förhandling med avräkningsgrunden i detta 

skede.  

Vad gäller socialdemokraternas motion om ett avtal med Sverige om 

sjömansbeskattningen är det bara att konstatera att den modell som 

fungerade på 1970-80 talet inte längre fungerar. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ja, som vi ser det är det ett ganska komplext läge, det är 

inte bara elkabeln och vindkraften utan där finns också andra frågor 

som är aktuella på axeln Åland-Helsingfors, som handlar om momsun-

dantaget och hur det ska skötas framöver och vilka nivåer som ska gälla. 

Där finns också den nya lotterilagen. Det finns många frågor på agendan 

och det är kanske bra att ta frågan, tona ner den politiskt och sköta det 

så mycket som möjligt på tjänstemannanivå och i siffror, men med en 

bra hemläxa gjord, kunna visa att det här har Åland rätt till enligt lag. 

Tyvärr har vi inte gjort den här uppgraderingen, men nu är tiden mogen. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! (högtalare inte påslagen, hörs inte) 

 Med 1970-talsmodellen vad gäller sjömansbeskattningen är att Sve-

rige har infört det moderna registret för hantering av sjöfarten och det 

innebär att hela industrin är skattebefriad etc. Då är frågan hur vi då 

med någorlunda bibehållen pondus ska kunna komma till svenska sta-

ten och säga att utöver att ni subventionerar näringen, ska ni även åter-

betala till ålänningarna den här delen. Det är där svårigheterna kommer 

in. Ledamoten Runar Karlsson kan berätta hur svårt det var att disku-

tera energifrågan när vi ville vara ett eget elskatteland, hur svårt det var 

att där få svenska staten att betala, dvs. avstå från sådant de tar från sina 

egna invånare. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ja, jag kan förstå att det är inget land som vill ge i dagslä-

get, alla vill förstås gynna sina egna medborgare och se till deras eget 

bästa, men den här frågan kan vi titta närmare på i finansutskottet på 

basen av finansmotionen. Jag hoppas att vi kan komma till klarhet med 

vad som går att göra i dagsläget. Vår modell har varit att hänvisa till att 

så här kunde man lösa problemet under 1990-talet. Varför skulle man 

inte kunna göra det nu, men det är kanske som ltl Harry Jansson säger, 

att nya system föreligger i dagsläget? 
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Talmannen 

Replikväxlingarna är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! När det gäller det sistnämnda, avräkningsgrunden och sjömän-

nens skattebetalning, var de ska ske, håller jag med socialdemokraternas för-

slag. Finansmotionen om avräkningsgrunden är nästan identisk med den 

som jag lämnade in i fjol, där jag skrev i finansmotion nr 3: ”Landskapsrege-

ringen kommer på basen av det motiv som landskapsrevisorerna framförde 

beträffande avräkningsbeloppet samt med beaktande av det prekära eko-

nomiska läget att i snabb ordning få till stånd förhandlingar med riksmyn-

digheterna om en justering av avräkningsgrunden i enlighet med 47 para-

grafen 2 momentet i självstyrelselagen.” Med tanke på det replikskifte som 

just var, har det här inte någonting att göra med ett nytt självstyrelsesystem. 

Det finns en automatik i den självstyrelselag som vi har nu och det är fortfa-

rande en gåta varför landskapsregeringen inte har drivit på de här frågorna, 

för pengarna behövs. Jag stöder som sagt socialdemokraternas motion, eller 

om det är Ålands framtids motion, hur man nu tar det. 

När det gäller det här med var sjömännen ska erlägga sin skatt, lämnade vi 

in en hemställningsmotion nr 2 i våras där vi uppmanade landskapsregering-

en att ta fram ett underlag och tillsammans med finska myndigheten driva på 

att få till stånd ett skatteavtal där Sverige erlägger ersättning för de sjömän 

som betalar sin skatt i Sverige, men använder den kommunala servicen på 

Åland. Också här hade vi ett nästan identiskt förslag, men det gör ingenting 

att de kommer igen för båda frågorna är viktiga och de behöver ständigt hål-

las aktuella. 

Herr talman! Som jag sade igår är det märkligt hur olika regeringspartier-

na och oppositionen kan se på saker och ting, hur man kan se på det ekono-

miska läget. Jag träffade en äldre gentleman på lunchen som sade: ”Det är en 

konstig debatt. Regeringspartierna säger att allt är så bra, medan ni från op-

positionen säger att allt är uppåt skogen. Vem ska man riktigt tro på?” Frågan 

är berättigad. Det måste skapa ett litet förvirrat intryck ute bland lyssnarna. 

Jag svarade mannen att den som argumenterar mest sakligt och har ett fak-

tabaserat underlag kan förhoppningsvis ge ett svar på vem man ska tro på.  

Jag försökte siffermässigt stöda mitt resonemang som jag hade igår och 

pekade på besparingsförslag, pekade på missar som jag tycker att landskaps-

regeringen har gjort, som har lett till det stora underskott som vi kommer att 

ha. Finansminister Perämaa pekade på underskotten i de finska statsfinan-

serna och pratade om gigantiska underskott. Vi har också ett ackumulerat 

underskott på 90 miljoner, nästan en tredjedel av budgetomslutningen, och 

det är enligt mitt sätt att se också ett gigantiskt underskott. När man går ige-

nom det här sakligt och försöker peka på det siffermässigt så möter inte land-

skapsregeringen upp till debatt och då blir det svårt för folk att veta vem man 

ska tro på. 

Herr talman! Jag har noterat att när det gäller den planerade ombyggna-

den, eller det som åtminstone landskapsregeringen har föreslagit, är det åt-

minstone två, tre, kanske fyra från centerns lagtingsgrupp som inte verkar stå 

bakom det. Ltl Jan Salmén sade att han är minst sagt tveksam, ltl Runar 

Karlsson kallade det för vansinnigt och ltl Fredrik Karlström sade att det inte 

var klokt på en fläck. Jag kan hålla med om att med det underskott som vi har 
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är det förvånande att man lägger fram ett sådant förslag, att man ska reno-

vera självstyrelsegården för elva miljoner. Det är märkligt. En finansmotion 

som de obundna har lagt leder tyvärr till att man vill bygga en fjärde våning. 

Det tror jag att blir svårt att få en majoritet för, jag hoppas det i alla fall. Jag 

hoppas att man i finansutskottet kan syna byggramarna riktigt noga, titta var 

man står och eventuellt skjuta det på framtiden. Den här satsningen måste 

man titta på, för som det är nu så är det inte ordentligt underbyggt.  

Så är inte heller förslaget om att det ska vara extra personal på lagtinget i 

det här skedet. Det är rätt märkligt, det pågår ett parlamentariskt arbete, som 

jag inte kan gå på nu, det är inte klart, men arbetsbeskrivningen är att man 

ska effektivisera och modernisera lagtingets arbete. När man har det arbetet 

klart kan man ta ställning till vilken personal man behöver. Om det behövs 

någon personal i någon reception ser man först när man vet vad det blir av 

byggplanerna. Den här tjänsten hoppas jag att man också kan stryka. 

Det nämndes tidigare om affärsbokföring. Vi har lagt finansmotion nr 57 

där vi pekar på att man kan öka kostnadseffektiviteten om man sammanslår 

samtliga ekonomi- och löneräkningsfunktioner inom landskapets verksam-

heter. De kan utföras centralt av redovisningsbyrån och tillämpliga delar av 

redovisningsbyråns uppgifter kan fullt ut bjudas ut på privat entreprenad. Är 

finansutskottets ordförande med nu och skriver upp i sin bok? Han nickar, 

det låter bra, att man kan titta på det. 

Det sista, herr talman, som jag vill säga om finansavdelningen är ett förslag 

som Ålands framtid har lagt om försäljning av aktier i Posten Åland Ab. Det 

är ganska naturligt när ett aktiebolag inte finner något moment, det här är 

inkomster från aktiedividender på ungefär 1,3 miljoner för samtliga bolag, 

Långnäs hamn, posten osv. Posten på Åland ombildades till aktiebolag 2009 

och det var helt klart ett steg i rätt riktning. Samhällsägda monopolbolag är 

en relik från forntiden. Följande steg är en utförsäljning till allmänheten av 

landskapets aktieinnehav i Posten Åland Ab. En sådan utförsäljning har re-

dan skett i andra länder, precis på samma sätt som man har sålt telefonbolag, 

banker, som förr i världen betraktades som samhällsägda institutioner. Det 

här leder till att man får in mera kapital, att man får in expertis.  

Posten Åland verkar i en dynamisk bransch med goda framtidsutsikter och 

kan mycket väl bli Ålands nästa folkaktiebolag. Landskapsregeringen är inte 

den mest dynamiska och kompetenta ägaren av postens storleksordning. En 

annan ägarstruktur skulle leda till att bolaget utvecklas betydligt mer. Herr 

talman, jag är just färdig. I det ekonomiska läget vi befinner oss i är det bra 

att ha en prislapp på vad en sådan här utförsäljning kan medföra. Det vill jag 

inte spekulera i, men helt klart skulle det vara ett kännbart tillskott till land-

skapets finanser. Det är klart att man inte ska sälja bort de tillgångar man har 

om det är någonting som man absolut måste äga framöver, men jag tycker att 

man ska avyttra sådan egendom som man ser att faktiskt kan utvecklas i and-

ras händer än i landskapets. Samhället ska inte äga och driva bolag utan se 

till att de rätta förutsättningarna finns. Rollfördelningen bör vara klar och nu 

undviker man också den typen av kritik som ibland riktas mot posten, att 

posten som samhällsbolag inte ska konkurrera med andra företag. Det ska bli 

spännande att se hur detta förslag tas emot. 
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Ltl Olof Erland 

Herr talman! Finansansvariga ministern Mats Perämaa hade planerat ett 

möte och kan inte vara närvarande. Han har i flera omgångar presenterat 

budgetsituationen och vi kan konstatera att det finns två helt olika bilder av 

det. Jag ska helt kort inleda med finansavdelningen där man nu genomför re-

former, som för det första innebär en ny lagstiftning, en ramlag för finansför-

valtningen, för det andra ett reformerat styrsystem som inkluderar räken-

skapsverk, ekonomibokföring osv. Man har också en diskussion om ägarstyr-

ning och bolagisering, dvs. hur ska man koppla upp sig till externa verksam-

heter och sedan har man en allmän genomgång av ekonomistyrningen med 

målsättningar och system för presentation för lagtinget.  

Jag vet inte om ledamot Sjölund påpekade det, men det förtjänas påpekas 

att vi i vår bokföring har affärsbokföring sedan 1999. Jag begriper inte att 

man upprepar gång på gång från socialdemokratiskt håll att vi ska införa af-

färsbokföring 2014 när vi ändå har det. I vår bokföring har vi all information 

som är tänkbar. Det som är problemet är att införa i budgeteringen en perio-

disering av investeringar, utgifter och program som går utöver ett år. Det är 

tekniskt en svår sak, det är också ett arbetsdrygt sätt att införa det. Vi be-

handlar det här i lagutskottet och kommer antagligen att anvisa sätt att be-

handla inskrivningarna.  

Några andra saker som tyder på att det inte finns ett grepp om hela vårt fi-

nanssystem. När det gäller klumpsumman står det visserligen i självstyrelse-

lagen att man ska justera, men det är riksdagen som bestämmer. Riksdagen 

måste ta ett beslut och den dag vi ber att riksdagen ska ändra på klumpsum-

man, den dagen har vi öppnat hela systemet för de krafter i riket som vill 

ändra på hela tilldelningen och anser att vi får för mycket pengar osv. Ser 

man på klumpsumman och skattegottgörelsen är den i snitt ungefär som be-

folkningsrelationen, idag är den sannolikt, med tanke på skatteuttaget, i nå-

gorlunda balans. Det ska vi vara medvetna om att det är upp till riksdagen att 

göra sitt val oberoende vad vi säger. 

När det gäller sjömansskatten förlorade vi den en gång i tiden, alltså den 

svenska ersättningen för åländska sjömän på svenska fartyg. Vi kommer inte 

att ha realistiska möjligheter att få den tillbaka eftersom en kompensation till 

Åland för källskatten i Sverige också skulle betyda att alla återvändande fin-

ländare under dessa år från 1960-talet, som lyfter pension, skulle kompense-

ras. Det är alltså inte realistiskt. Sedan har vi det tredje alternativet att öka 

inkomsterna med lån och det har landskapsregeringen inte gått in på. 

Jag var lite överraskad över att ledamoten Roger Jansson, som också är 

ekonom vad jag känner till, omfattade skräckbilden som ledamoten Camilla 

Gunell gav. Jag har också noterat att ledamoten Jansson för inte så länge se-

dan påstod att Åland är helt och fullt ansvariga för statsskulden. Den upp-

fattningen har inte jag. Det är alltså en skillnad mellan ledamot Jansson, tidi-

gare riksdagsledamot, och nuvarande riksdagsledamot Elisabeth Nauclér som 

också har samma uppfattning, skillnaden är 600-700 miljoner. Det är mycket 

pengar.  

Jag anser att vi kanske kan ta några minuter för att förklara varför vi inte 

är fullt ansvariga för statsskulden. Vår klumpsumma beräknas på inkomster-

na förutom lån. Staten tar upp lån och betalar lån utan att vi berörs av de 

låneåtagandena. Dvs. när staten nu lånade 13 miljarder förra året och åtta 

miljarder i år så har vi en framtida fordran på staten, som vi hoppas att före 
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vi går in för några andra system, kan ha nytta av. Det fungerar så att när sta-

ten har sina inkomster ska de dels betala bort lån, minska på statsskulden 

och sedan ha sina utgifter, medan vi fullt ut kan använda pengarna för utgif-

ter. Är det här fel ska jag äta upp min hatt, om jag skulle ha någon, men jag 

ska definitivt böja mig för fakta och argument i den här frågan. Den här upp-

fattningen har jag haft jämt och ständigt. Jag skrev också till Hufvudstads-

bladet för någon månad sedan att nuvarande riksdagsledamot har fel i den 

här frågan. 

Ytterligare en sak som kompletterar sagan som ledamot Camilla Gunell 

förde fram. Jag kallar det en saga för det är ett särskilt perspektiv, särskild 

bild, särskild terminologi där man kallar överskottet klumpsumma, jämför 

våra utgifter med guldpengar. Jag ser det vilseledande för utgångspunkten är 

att vi för varje år har ett överskott, ett underskott eller en balans i förhållande 

till riket. Ser man på den egna verksamheten, våra egna inkomster och utgif-

ter, hade vi en nedgång på nettoutgifterna från 2002 och några år framåt och 

vi har en nedgång på nettoutgifterna, fast det har jag inte själv kontrollerat, 

från 2007 och framåt.  

Sedan har vi en övervältring på den här mandatperioden med retroaktiva 

sjöfartslöner, asfaltmassor och Skarven på ett antal miljoner som har belastat 

resultatet. Där fanns det inte några guldpengar. Det var Skarvenpengar, as-

faltpengar och retroaktiva sjöfartslöner som fördes över till senare period, 

men ändå är det en nedåtgående trend på nettoutgifterna på den egna verk-

samheten. Det som sedan kommer till och som varierar är klumpsumman in-

klusive apoteksavgifter, spelskatten osv. Där har man alltså gått ner från 230 

till 170 ungefär, ett dropp på 60 miljoner och vi hoppas att det inte kommer 

en s k dubbeldipp. Nu är Finlands ekonomi på väg uppåt, exporten ökar, 

sysselsättningen ökar och vi drar nytta av det. Ser man det ur det här per-

spektivet så har vi hållit överföringsutgifterna någorlunda på nivå, vi har fått 

ner konsumtionsutgifterna något. Nu räknar jag allting i fasta priser, det 

kanske bör påpekas, inflationen är eliminerad.  

Det här betyder att vi faktiskt har gjort någonting som man kunde kalla 

guldägg för medborgarna och inte tappade guldpengar. Jag noterade när op-

positionen hade kommentarer till budgeten i radion sade ltl Fredrik Karl-

ström att den här budgeten var tråkig, den var ungefär likadan som tidigare. 

Min första tanke var: Fantastiskt. Landskapsregeringen har lyckats upprätt-

hålla välfärden, tryggheten, hälso- och sjukvården, utbildningsplatser åt alla 

och investeringar i byggbranschen, såsom det också var under den relativt 

goda tiden och nu har vi haft en uppgång med höga skattegottgörelser upp till 

35 och en nedgång med skattegottgörelse ner till 3,2 och nu är det på väg upp 

till 18-19 igen.  

Varför då måla ut den här skräckversionen, domedagspredikan och eländet 

för medborgarna. Medborgarna har haft arbete till stor del, vi har för en nor-

disk nivå låg arbetslöshet, även bland ungdomar. Det är tacksamt att kunna 

notera det och vi har det alltså väl förspänt för att kunna ta del av den tillväxt 

som vi hoppas att ska kunna komma. Se för varje år istället för att ta de sen-

aste årens underskott och inte se att de balanseras av ett tidigare överskott på 

grund av omständigheter som vi inte kontrollerar. I vår egen ekonomi har vi 

då kunnat reducera belastningen.  

Det är riktigt som flera har sagt, konsumtionsutgifterna är svåra att få ner 

ytterligare, det kan jag hålla med om, det får konsekvenser för sysselsättning 
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och i slutändan så blir det ändå kostnader för det. Kan vi hålla sysselsättning-

en är det överföringsutgifterna vi ska se på, med undantag för skärgårdstrafi-

ken som på sikt kan spara några miljoner men å andra sidan kräver kapital-

kostnader, investeringar, men de ska slås ut på många år. Vi har överförings-

utgifterna och då har vi samhällsreformen, fördelningen mellan kommuner-

na, där vi har ett beting att få ner dem med 10-20 miljoner. Det är inte oreal-

istiskt som jag visade igår. 

Herr talman! När det gäller finansavdelningens område överhuvudtaget 

har det varit ett svårt arbete de senaste åren, med att försöka hitta de rätta 

vägarna ur lågkonjunkturen, men det har man lyckats med på ett balanserat 

sätt. Nu har man satt igång en reform av förvaltningen och de interna syste-

men. Bolagisering kommer säkert att vara aktuellt under de närmaste åren, 

liksom ägarstyrning. Eländet som målas upp och den här domedagspredikan, 

skräcksagan, är inte sann och inte underhållande att lyssna på. Jag ser det 

som så att det som i Amerika kallas den amerikanska drömmen har blivit en 

mardröm. Här lever drömmen fortfarande kvar att vi lyckas säkra välfärden, 

lyckas ge möjligheter för våra ungdomar att utbilda sig och att ekonomin är 

på väg i en bättre balans. De stora reformerna borde vi ta gemensamma tag i 

och det har funnits tecken på att det finns underlag för en sådan bestämd 

vilja att försöka göra någonting under nästa år. Ta fram förslagen nästa år 

och sedan genomföra dem. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Jag kan förstå att ledamot Erland tycker att det är en 

skräckbild eftersom det handlar om kritik mot liberalerna och även mot 

regeringen. Alla anföranden som jag har som innebär kritik mot rege-

ringen kallar ltl Olof Erland för eländesbeskrivning. Det är vi vana med 

här, men jag vill berätta minister Mats Perämaas saga, det är inte sant, 

det är faktiskt så att det är tack vare besparingarna, de gamla pengarna, 

som vi har klarat finanskrisen relativt bra, med alla frågor som vi tycker 

att är viktiga. Det är skäl att säga att det är tur att de fanns, tur att de 

fanns att ta till, trots att det vara många under förra perioden som inte 

ville lägga undan. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Ja, det är tur att vi har haft ett sådant system att vi kunnat 

dra nytta av högkonjunkturen i Finland och på Åland. Det är tur att in-

komsterna har varit höga och att vi har haft en hög skatteåterbäring. 

Däremot kan man mycket tydligt se att under de här åren växer utgifter-

na alldeles för mycket och det är det som ger problemet. Det är väl det 

som är skräcksagan, att ledamot Camilla Gunell inte vill se den andra si-

dan. Det är visserligen bra att finsk exportindustri och åländsk sjöfart 

har gått på högvarv och att vi har fått bra med inkomster den vägen, 

men det är inte besparingarna, som har gjort att finsk exportindustri har 

gått på högvarv. Det är den internationella konjunkturen och det ska vi 

vara tacksamma för, när det går upp kan vi lägga undan och när det går 

ner har vi reserver, men utgifterna under den här perioden steg ganska 

rejält. 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det håller jag med om, utgifterna steg, det fanns stora be-

hov, regeringen ville göra goda saker. Man ville ge tillbaka pengar till 

ålänningarna genom det allmänna avdraget, man ville sänka avgifterna 

på ÅHS. Här i lagtinget fanns det ännu mera behov, jag har två buntar 

här med liberala finansmotioner som ytterligare ville höja på utgifterna. 

Utgifter och hål att stoppa i fanns det alltid, men det är ändå faktum att 

på grund av de besparingar som fanns har regeringen ändå klarat finan-

skrisen relativt väl. Det tycker jag att vi alla här ska vara tacksamma 

över. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Överskottet i klumpsumman, som förs vidare är en naturlig 

del i vårt system, men besparingarna var en bidragspolitik där man 

alltså delade ut för mycket pengar och det försöker man nu ändra på. Vi 

måste komma ner i en sådan balans över en konjunkturcykel, som inne-

bär att vi ska ta ner budgeten ytterligare 10 kanske 20 miljoner. Det är 

det som är framtiden, att vi har ansvar, vi kan inte lova som socialdemo-

kraterna vill, vi kan inte hoppas på att Sverige betalar extra inkomster 

för sjöskatten, källskatten och vi kan inte heller hoppas på att Finlands 

riksdag, som det ser ut i dag, ändrar klumpsumman och ger oss pengar 

med det läge som finns idag och de åsikter som finns om Ålands eko-

nomi. Vi kan inte drömma, vi kan berätta sagor. Det är alltid underhål-

lande, men vi kan inte leva på gammalt. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Den utbildning jag fick för 50 år sedan som ekonom är 

ganska ointressant för mitt ekonomiska kunnande, men 50 års liv i före-

tagande och 40 år som samhällsekonom har gett bra mycket mera kun-

skap än den lilla utbildning jag har. Utgående från det resonemanget vill 

jag säga något om statsskulden. Jag noterade för min del att man kan ha 

två teoretiska resonemang i sammanhanget och delvis praktiska. Man 

kan ha ltl Olof Erlands modell, som är vetenskapligt motiverbart, som 

han här redogjorde för, vi kan kalla den för 0,45-teorin. Det är en teori 

som särskilt intresserar rikets aktörer, de vill att vi ska resonera precis 

som ltl Olof Erland. Sedan finns det en annan teori. Självstyrelselagen 

anger vad Åland har ansvar för i kompetensförteckningar. Kompetens-

förvaltning och finansiering följer varandra. Vi har inte kompetens på 

utrikesförvaltning, vi har det inte på försvar, inte på domstolsväsendet 

och vi har det inte på statsupplån. Den andra teorin är att vi deltar i sta-

tens kostnad för allt det här.  

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! I det här fallet är jag inte alls teoretisk. Budgeten i staten 

innehåller två områden, inkomster och utgifter. När inte inkomsterna 

räcker till fyller man på med lån. De här lånen ska riket betala tillbaka 

över sin budget. Vi betalar ingenting utan vi får oberoende av rikets ut-

gifter, om det är utrikes, avbytarservice eller något annat, en andel av ri-
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kets nettoinkomster, sedan kan vi bortse från skattegottgörelsen, för den 

ingår i ett annat system . Det betyder att rikets framtida politik, som 

kommer att bli åtstramande, ändå kommer att ge oss pengar tillbaka, för 

vi har en andel av inkomsterna som riket använder på annat sätt. Som 

sagt skulle jag ha haft en hatt kunde jag konstatera att jag kunde an-

vända den och inte behöva äta upp den, som jag förstår. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag har redan sagt att den första teorin som advoceras av ltl 

Olof Erland är naturligtvis korrekt. Jag har inte sagt att den är fel, men 

jag tycker inte att vi ålänningar ska marknadsföra den, allra minst i 

Hufvudstadsbladet. Det är att vara något av en riksadvokat. Det är klart 

att riket betalar bort sin statsskuld och har ansvaret för det. Enligt kom-

petensteorin följer kompetensförvaltning och finansiering varandra och 

vi ska använda de pengar som vi får, 0,45 procent, till vår förvaltning 

som är listad i självstyrelselagen. En del saker har vi inte ansvar för, 

såsom utrikesförvaltning och statsupplåning osv. Det är ett resonemang 

som vi måste föra, så man kan inte säga att man ska använda våra 

pengar till att ha en egen statsskuld utan vi deltar med de skatter vi be-

talar in i statens avbetalning av lån. Det här är ett klokt resonemang, ett 

teoretiskt resonemang som är lika hållbart som det andra. Vilket väljer 

vi att advocera för, ledamot Erland? 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! När sannfinländarna sade att vi skulle ta det här systemet 

och göra vad vi ville på Åland, 300 000 miljoner som det motsvarar i 

statsskulden så blir vi av med alla kostnader för Åland, var det en kon-

sekvens av att man från åländsk sida hade gett felaktiga uppgifter om 

hur statsskulden fungerar i vårt system. Nu ska jag inte orda desto mera 

om det här, jag kan återkomma skriftligt eller muntligt eller att ledamot 

Roger Jansson och jag tar en diskussion för jag är fullständigt övertygad 

om att jag har rätt. Jag får väl säga som Carlsson i Hemsöborna, om jag 

kommer ihåg citatet rätt: ”Jag säger att det är så här, för det vet jag”. 

Ungefär så sade Carlsson. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Just det, så är det. Det är några ord som jag hakar upp mig 

på som ofta sägs i lagtinget och som ltl Olof Erland nämnde, det ena är 

effektivare verksamhet, strukturförändringar och samhällsreform. Det 

här är något slags trollspö för många som ska reda upp alltihopa. Man 

säger aldrig innehållet, vad är det för något. Det är lite samma sak med 

samhällsreformen. Nu säger ledamot Olof Erland att man ska spara 20 

miljoner i överföringsutgifter genom en samhällsreform. Jag är oerhört 

nyfiken på vad det kan vara. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Häromdagen hade jag ett fyra minuter för långt anförande 

om just samhällsreformen, den bygger på att man kan leta upp effektivi-

tetsvinster på förvaltningen, utbildningen, socialområdet och tekniska 
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området. Ser man på de kommuner som har lägsta kostnader per capita 

och de som har de högsta kan man säga att vi kan reformera oss in nå-

gonstans däremellan, dvs. öka effektiviteten genom samordning.  

Hur det ska ske, om man ska ha kommunerna kvar och bilda en reg-

ion eller områdesförbund eller någonting annat, har vi inte från libera-

lerna slagit fast vår ståndpunkt än, men vi vill välja den riktningen. 

Räknar man i genomsnitt på det här skulle besparingen vara 30 miljo-

ner, men då har jag tagit bort den tekniska sektorn för där är det så 

olika. Mariehamn har jättemycket åtaganden med energi och hamnar 

osv.   

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag förstår inte riktigt ändå, ledamoten pratar ännu om ef-

fektivare verksamhet och samordning osv. För mig blir det så abstrakt 

på något vis, jag kan också påstå att mitt system fortfarande är 25 miljo-

ner. Man måste kunna visa det lite mera. Tittar man på kommunerna 

har man visserligen olika utgifter, Saltvik har en rejäl utgift i äldre-

omsorgen. Varför det? Jo, för att man satsar på den och ger mera service 

än många andra kommuner. Andra kommuner satsar på något annat 

istället och ger bättre service där. Väljer vi att se på den som har minsta 

kostnaden är det nästan så att vi drar ner på servicen. Det finns inte så 

hemskt mycket att göra. Se på Sunnanberg, inte kan man göra det så 

mycket effektivare utan att försämra för de äldre. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Som jag sade igår finns det vissa områden där kostnaderna 

är givna. Vi har utbildningen, där man har ett visst antal elever och lä-

rare, men sedan finns det den principen att man har kompetens utspritt 

på många olika håll som kunde samordnas, som kunde ge kompetent 

service på vissa områden, också på Sunnanberg. Jag håller med om att 

det finns komplikationer om man ska göra exakta kalkyler och det gäller 

just kvaliteten. Det finns bättre kvalitet och sämre kvalitet, men det här 

är en första början för att visa att vi i en reform kan göra vinster och det 

är den vägen vi måste gå, tycker många här i lagtinget. Vi vill föra den 

diskussionen vidare. Det är det den här diskussionen handlar om, inte 

slå fast bestämt. Vi tror att det är möjligt att komma fram med en sam-

hällsreform på det här sättet. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Fredrik Karlström 

Fru talman! Timmen börjar bli sen och det känns lite rumphugget att disku-

tera finansavdelningen utan finansministern närvarande, måste jag faktiskt 

säga. De är några saker som jag vill ta upp och jag hoppas att finansmi-

nisterns kollegor i landskapsregeringen kan vidarebefordra det till finansmi-

nistern så han kan ta det en annan dag, annars får jag ta upp det igen. 

Det första är att förra året så tog vi ett beslut ganska nära den här tiden på 

året, när det gällde budgeten, att överföra 1 035 060 euro från landskapet till 

Jomala kommun som ett danaarv. De pengarna har inte kommit till Jomala 

ännu. Det hoppas jag att ni kan åtgärda. Lagtinget tog ett beslut förra året att 
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pengarna ograverat från Böjsas i Gottby, som var ett danaarv, skulle gå till 

Jomala, tomter, mark, pengar, inget snack om saken, lagtinget var enigt om 

det. De pengarna har ännu inte kommit och jag har förstått att det är lite grus 

i maskineriet. Det skulle jag vilja diskutera med finansministern, men jag får 

väl ta det en annan dag. I alla fall, se till att pengarna överförs innan året är 

slut för annars så undrar vi varför vi tar beslut här i lagtinget om budgeten. 

Jag vill också säga att jag tycker att motion nr 69 som ledamot Anders Er-

iksson lämnade in om försäljning av posten också är intressant. Det är en 

fråga som vi har drivit i obunden samling tidigare, att man kunde sälja ut 

posten, kanske till och med till ålänningar eller varför inte ge bort posten som 

aktier till ålänningar eller till den som vill betala mest. Det är någonting för 

finansutskottet att titta på. Jag är ganska övertygad om att postens expansion 

kanske skulle ha sett annorlunda ut om det hade varit privatägt. Då hade man 

troligtvis inte vågat bygga och satsa så stora lokaler och så stort, om man 

hade haft en privat ägare som skulle vara tvungen att ta ett ansvar för de in-

vesteringar man gör. Det är inte i grunden sunt att ett sådant affärsverk ägs 

av politiker, så man kan gott sälja ut verksamheten. Den motionen stöder jag. 

Det var egentligen de två sakerna som jag, fru talman, ville ta upp under 

finansavdelningens område. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! När det gäller danaarvet i Jomala är det väl jag som grusar 

till det eftersom delar av danaarvet visar sig ha mycket högt värde när 

det gäller skyddsvärd natur. Det finns ett sådant system i dagsläget att 

man har överfört danaarv till kommunerna samtidigt som landskapsre-

geringen är ålagd att följa Natura 2000-programmet. Vi måste köpa in 

området och betala intrångsersättning för skattebetalarnas pengar. Vi 

har haft diskussioner, kansliavdelningen, miljövårdsbyrån och Jomala 

kommun. Jomala kommun kommer att få ett besked inom de närmaste 

veckorna, men ltl Karlström, som brukar måna om skattebetalarnas 

pengar, sedan måste vi sätta andra pengar på att lösa in områden och 

betala intrångsersättningar.   

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Kutymen har varit sådan att danaarv alltid har gått till 

kommunerna och så tycker jag att vi ska fortsätta. Är det så att land-

skapsregeringen absolut vill ha det här området för att det finns sådana 

otroliga miljövärden i det, kan man väl säga till Jomala kommun att 

bjuda ut den till försäljning så kan vi köpa den på öppna marknaden. Att 

man konfiskerar området och ger en del av danaarvet till Jomala är helt 

fel. Helt okey om man tycker att det ska vara i landskapsregeringens 

ägo, men då ska det bjudas ut till försäljning. Eller tror minister Sjögren 

att Jomala kommun är sämre lämpad att ta hand om naturskyddsvärdet 

än vad landskapsregeringen är? Är det ett område som är naturskyddat 

kommer nog Jomala kommun att kunna naturskydda det också. Princi-

pen är helt fel, lagtinget har tagit ett beslut att det ska överföras till 

Jomala kommun enligt förra årets budget. Det har ännu inte gjorts och 

jag förstår inte varför man ska förhandla och diskutera den saken. Lag-

tinget har sagt vad som ska gälla.  
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Minister Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Självklart är det så att lagtinget har fattat sitt beslut och 

skulle det bli ändringar i det beslutet så skulle man komma till lagtinget 

och begära ändringar av lagtingets beslut. Där förstår jag nu att ltl Fred-

rik Karlström är kommunalpolitiker, landskapsregeringen behöver ha 

en helhetssyn på den här frågan. Ingalunda tror jag att landskapsrege-

ringen är sämre lämpad än kommunerna att tillvarata naturskyddsom-

råden och hotade arter, och det gläder mig om man har sådana funde-

ringar i Jomala kommun att inrätta det som naturskyddsområde. Ingen 

blir gladare än jag. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Återigen, vi har tagit ett beslut i Ålands lagting, jag står inte 

här som Jomala kommunpolitiker utan som en principfast politiker som 

säger att vi ska följa de principer vi brukar ha. Danaarv går till landskap-

et och sedan ograverat till kommunen. Vi tog ett beslut förra året att det 

skulle gå så även i det här fallet. Sedan har landskapsregeringen tolkat 

någonting i det här och inte kommit till lagtinget och begärt en ändring 

av det beslutet utan man har hållit på och förhandlat med Jomala om 

någonting som lagtinget redan har sagt. Hela lagtinget har godkänt det, 

den här landskapsregeringen också. Det här danaarvet, 1 035 060 euro, 

ska ograverat gå till Jomala kommun. Jag förstår inte att man vågar ta 

sig den friheten att man börjar förhandla om något som lagtinget förra 

året har godkänt. För mig känns det helt främmande. Det var ett beslut 

vi tog i budgeten förra året och landskapsregeringen har inte kommit 

tillbaka till lagtinget för att få en förändring i det beslutet utan det har 

bara inte genomförts. Jag förstår inte varför det inte har gjorts. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Roger Slotte 

Fru talman! Jag tänker hålla mig kort i den här sena timmen. Jag vill anknyta 

till föregående replikväxling angående danaarvet till Jomala kommun. I den 

mån det finns fridlysta växter, som vi vet att det finns på det här området, är 

de lika fridlysta fast också kommunen äger området.  

Sedan fru talman, vill jag ta upp angående finansavdelningens förvalt-

ningsområde det regeringen skriver om ett nytt ekonomisystem. Det här är 

en nödvändig åtgärd och det är bra att det är på gång, men av framställningen 

får man den uppfattningen att man inte är tillräckligt förberedd varken ifråga 

om utbildning av personal, datautrustning eller programvara. Ytterligare 

tycker jag att införandet av ett räkenskapsverk är en viktig sak för att under-

lätta hanteringen av fakturor och dylikt. Avdelningar och byråer får då i ett 

tidigt skede en klar bild av sina intäkter och kostnader och på det sättet kan 

man även följa med budgetens förverkligande. Jag hoppas verkligen att fi-

nansförvaltningslagen och prestationsprincipen införs så snart som möjligt.  

Fru talman, finansutskottet borde kanske titta på frågan och eventuellt fö-

reslå ett högre anslag för att trygga det nya ekonomisystemets genomförande. 

Man förstår att det ska maskiner och programutrustning till och det är en vik-

tig fråga, så att man inte tappar fart på grund av det. 
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Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Jag oroar mig lite för samma sak som ledamot Roger Slotte. Jag 

undrar över ambitionsnivån på det här ekonomiska systemet. Vi har parallellt 

i lagutskottet den nya finansförvaltningslagen och det är en ramlag som in-

nehåller förordningsfullmakter, jag tror att de är 13 stycken eller något så-

dant. Den säger ingenting riktigt om hur systemet ska fungera. Jag får lite 

deja vy med Ålandstrafikens bokningssystem. Vi må nu inte få samma elände 

med det här nya ekonomiska systemet. Här igen krävs det alltså beslut om 

målet, vad är det som vi vill ha?  

Efter att ha hört ganska många experter uttala sig i lagutskottet är just tan-

ken med, om man vill kalla det prestationsprincipen eller affärsbudgetering, 

det som vi ska genomföra att ha affärsbokföring och inte så många andra pa-

rallella system. Det finns från förvaltningen en rädsla för förändring och mi-

nistrarna är betydligt känsligare för sina tjänstemäns nattsömn än vad som är 

långsiktigt bäst för det åländska folket och den åländska samhällsutveckling-

en. Här måste lagtinget, och jag hoppas att finansutskottet, i samband med 

budgetens förslag om det ekonomiska systemet, kan sätta ner foten också på 

den här punkten, annars vet inte lagtinget, vare sig med den här skrivningen 

eller med den här finansförvaltningslagen, som nästan är bara ett befullmäk-

tigande, vad som är målet och vad resultatet ska bli.  

Vi har i budgeten ett förslag som är alldeles otroligt, det kallas nationella 

investeringar. Det finns inte några pengar upptagna, varken 2011, 2010 eller 

2009, men i motiveringarna plockar man fram 2,5 miljon av vilka en halv 

miljon ska till en golfbana som inte finns. Det är väl en politisk markering att 

man jobbar med frågan. I transparens är det helt omöjligt att veta varifrån de 

här pengarna kommer. Vi vet inte vad som finns i reserver idag alltså och det 

är det systemet vi måste komma bort från. Vi hoppas att allt ska klargöras och 

att vi 2014 får ett nytt system och att datasystemet tar sikte på det också. An-

tagligen blir det mera kompatibelt med kommunernas system om man vill ha 

ett gemensamt räkenskapsverk. 

Fru talman! Det har rått lite delade meningar om justeringar av avräk-

ningsgrunden och beloppet. Speciellt har liberalerna framhållit att det här 

skulle vara en rent politisk förhandlingsfråga. Både finansministern och libe-

ralernas talesman i ekonomiska frågor fick till det att det var en riskabel väg 

att gå. Ledamot Olof Erland fick även till det att låta som om man skulle 

släppa frågan till riksdagen skulle man ha öppnat Pandoras ask och vi hade 

kunnat bli utan pengar.  

Det är dags att ta fram lagboken och läsa vad som står i 47 paragrafen. Den 

slutar så här: ”Om ändring av avräkningsgrund stadgas i rikslag med lag-

tingets bifall” Som vi vet så betyder det att en sådan inte går igenom i riksda-

gen om inte lagtinget har givit sitt bifall. Ledamot Olof Erland behöver inte 

oroa sig för det.  

Det andra som har påståtts av finansministern är att det här bara är en 

fråga om att förhandla, men det finns ju lagstöd för förhandlingen. Det står: 

”Om grunderna för statsbokslutet genomgår ändringar som väsentligt in-

verkar på avräkningsbeloppets storlek ska avräkningsgrunden ändras” och 

så finns det flera olika villkor. Det som har sagts i den parlamentariska kom-

mittén är, och det här tycker jag att ledamot Harry Jansson inte tillräckligt 

poängterade: ”Kommittén konstaterar att det finns ett behov av att se över 
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förfarandet för ändring av avräkningsgrunden och grunderna för avräk-

ningsbeloppet.” Detta behov finns oberoende av kommitténs senare förslag 

om en utökad ekonomisk självstyrelse och beskattningsbehörighet för land-

skapet.  

I landskapet visar man också på att från 1990 till 2008 har Ålands befolk-

ning ökat med tio procent, medan riksbefolkningen har ökat med sex procent. 

Det här skulle kunna vara ett motiv för att justera avräkningsgrunden och be-

loppet. Sedan har regeringen själv i sitt skattemeddelande sagt att man ska 

jobba med den här frågan. Från socialdemokratisk sida förväntar vi oss att 

regeringen inte bara tar fram underlag utan att man också agerar politiskt. 

Det här är inte att tigga om pengar, det är att använda sig av den lagstiftning 

som riksdagen själv har antagit, självstyrelselagen och dess 47 paragraf. Det 

är alltså att Åland kräver det man har rätt till enligt självstyrelselagen.  

Ibland får jag känslan av att den liberala politiken är lite räddhågsen. Man 

vågar inte ställa krav på regeringen i Helsingfors. Man tycker att man har 

bråkat när man vill ha kompensation för vindkraften, inmatningsavgifterna 

och finansieringen av reservkabeln. Jag tycker tvärtom att man borde kräva 

ännu mera, som man har motiv för. Det betyder att parten på andra sidan 

måste ge mera ännu. Att vara så buskablyg och stå och skrapa med foten nå-

gonstans utan att komma till skott tror jag inte att är en riktig åländsk förete-

else, nog har ålänningarna vågat tala för sig och ställt de krav man har rätt 

till. 

Fru talman, jag hoppas att finansutskottet ger regeringen råg i ryggen och 

att man på det här sättet i någon mån åtminstone kunde öka landskapets in-

komster. 

Ltl Jan-Erik Mattson, replik 

Fru talman! Den första frågan som dök upp var frågan om den nya fi-

nansförvaltningslagen, som ligger i lagutskottet. Där torde ledamot 

Sundback veta att finansutskottet har lämnat ett betänkande. Där tar vi 

ställning till det som efterfrågas här, tillgången på både hård- och mjuk-

vara. Att föregå lagens verkställighet, den ligger ju fortfarande i lagut-

skottet och lagtinget ska ta ställning till den, är inte bra. Det är klart att 

vi kan skapa oss en uppfattning om behovet i finansutskottet redan nu, 

men det är att lite föregå lagens godkännande i lagtinget och vi vill där-

för avvakta lite grand på det. I vårt betänkande säger vi att verkställig-

heten av den antagligen kommer att ta ca 2-3 år innan förordningar och 

allting är klart. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Nej, inte lär finansutskottet föregå den behandlingen. Vad 

jag tyckte var väsentligt var att det finns en gemensam målsättning så 

att vi inte får ett ekonomisystem, som inte siktar på prestationsprinci-

pen och affärsbokslut. Det ska vara helt klart tycker jag annars kommer 

regeringen med hänvisning till hur mycket arbete det är, som tjänste-

männen säger och det är så svårt och det är så mycket. Det är klart att 

det är mycket, men om vi behöver det här systemet för att få en transpa-

rent budget, som vi kan läsa och veta vad vi har för pengar, vilket också 

allmänheten har rätt till, måste vi ha ett sådant system. Vi kan inte hålla 

på med ett sådant här system som vi har haft när det visar sig att man på 
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vägavdelningen köper maskiner för underhållspengar och på musikin-

stitutet köper flyglar för personalpengar. Nej, det går inte mera. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Fru talman! Om lagutskottet till fullo tar in de betänkanden och de tan-

kar som finansutskottet har meddelat till lagutskottet tror jag att vi får 

ett sådant resultat som efterlyses. Det handlar inte bara om den interna 

funktionen utan det handlar också om extern kommunikation. Jag kän-

ner till tullens förmåga att kunna hantera IT, om man säger så enkelt. 

Där har man faktiskt från statens sida verkligen uppdaterat sin utrust-

ning till toppnivå. De kan kommunicera t ex med Fordonsverket i Sve-

rige fullt ut så att man kan se alla värden man behöver ha på ett impor-

terat fordon. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag är förvissad om att vi är på samma linje och jag hoppas 

att det här ska resultera i ett klart och tydligt beslut från lagtinget. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Fru talman! Beträffande det nationella investeringsbidraget 47 03 44 

som ledamot Sundback tog upp står det noll här, och det budgeteras inte 

heller någonting i årets budget 2010. På grund av det system som vi har 

när det gäller budgeter så för att vara tydlig står det här 2,5 miljoner 

euro ända sedan 2008, alltså det är ett reservationsanslag. Pengarna 

finns kvar i fyra år. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Tack för upplysningen, jag förstår att det är så, minister 

Torbjörn Eliasson, men poängen är att det är ett dåligt system. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Fru talman! Jag håller med om att det behöver förbättras, men för att 

det inte skulle finnas något frågetecken här ville jag förklara det. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Jag avstår. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är avslutade. 

Ltl Johan Ehn 

Fru talman! Jag kommer inte att bli långrandig. Det gäller faktiskt bara en 

detalj i budgeten, som också påpekades föregående år. Jag skulle på nytt vilja 

vända mig både till finansutskottet och till landskapsregeringen. När det gäl-

ler överskådlighet har budgeten blivit mindre överskådlig för oss som sitter i 

opposition för man har valt att plocka bort ganska väsentliga uppgifter, som 

man förut kunde läsa under varje kapitel.  
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Det handlar om konsumtionsutgifterna, som i följande steg var uppdelade i 

vad som gick till löner, köp av tjänster och så vidare. När man nu ska gå in 

och försöka se på vilket sätt man har valt att fördela de här ekonomiska med-

len, som man får för varje del av landskapets förvaltning, blir det väldigt, väl-

digt svårt. I princip måste vi ringa upp berörda tjänstemän och ställa frågan 

och få det den vägen. Det är inte riktigt tillfredsställande.  

Som vi sade förra gången, och jag vill återupprepa det, borde vi komma 

tillbaka till den biten att vi får den här informationen för den är väldigt, väl-

digt väsentlig för att kunna läsa budgeten på ett bra sätt. Minns jag inte helt 

fel, nu har jag inte kontrollerat det, men jag tror att finansutskottet sade nå-

got om det redan under föregående budget. Om inte så är fallet hoppas jag att 

man kan göra det i det här fallet. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Fru talman! Även i den här frågan vill jag åberopa det utlåtande som fi-

nansutskottet har lämnat till lagutskottet när det gäller finansförvalt-

ningslagen. Där är vi väldigt tydliga i frågan att skrivningarna i budgeten 

ska gå att härleda för revisorerna när de kontrollera det och naturligtvis 

lagtingets medlemmar. Det ska också vara synligt i bokslutet och verk-

samhetsberättelsen, som kommer som en resultatrapport av det verk-

samhetsår som har gått. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Det låter riktigt bra. Det gör i och för sig ingenting om man 

nämner det även i sitt betänkande över budgeten. Det hinner väl gå en 

budget till innan vi har den nya finansförvaltningslagen i full kraft, antar 

jag. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Fru talman! Finansutskottet har erfarit att det antagligen kommer att ta 

2-3 år innan den är i kraft. Vi har inte tagit ett datum, men det viktiga är 

nu först att lagtinget godkänner lagframställningen med de motiveringar 

som behövs och som finansutskottet har lämnat utlåtande om. Allt ska 

beaktas. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. Begäres ordet? Diskussionen gällande landskapsregering-

en och finansavdelningens förvaltningsområde är därmed avslutad. Debatten avbryts 

här och återupptas vid morgondagens plenum kl. 9.30. Lagtinget inleder då med social- 

och miljöavdelningens förvaltningsområde . 

Plenum slutar  

Nästa plenum hålls i morgon onsdagen den 17 november kl. 09.30. Plenum är avslutat. 

(Plenum avslutades kl. 17.18). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 28 ledamöter är närvarande. Om ledighet från dagens plenum an-

håller lagtingsledamoten Leo Sjöstrand på grund av sjukdom. Beviljas. 

Remiss 

1 Budget för landskapet Åland 2011 

Landskapsregeringens framställning (FR 1/2010-2011)  
Finansmotionerna nr 1-78 (FM 1-78/2010-2011) 

Debatten i ärendet avbröts vid gårdagens plenum. Diskussionen fortsätter nu i enlighet 

med talmanskonferensens rekommendation dock så att vi idag diskuterar avdelningar-

na i följande ordning: Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde, Trafikavdel-

ningens förvaltningsområde, Näringsavdelningens förvaltningsområde samt Utbild-

nings- och kulturavdelningens förvaltningsområde.  

Jag vill påminna om att det kan bli aktuellt med en fortsatt diskussion vid ett plenum i 

morgon torsdag kl. 09.30. 

Nu övergår vi till diskussionen om Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde.  

Minister Katrin Sjögren  

Herr talman! Vet herr talman vad det bästa är med att sitta i landskapsrege-

ringen? Det går knappt att föreställa sig hur det skulle vara att sitta i land-

skapsregeringen om man inte skulle ha sparkrav på sig. Rena rama picknick-

en förmodar jag! 

Det slår mig med jämna mellanrum, inte minst nu här under budgetdebat-

ten, hur avgrundsdjupt det är mellan teori och praktik, mellan sagor och 

drömmar och verkstadsgolv och mellan lagtinget och landskapsregering. Men 

det går att utveckla trots sparbeting! Den personal- och resursmässigt lilla 

social- och miljöavdelningen är kompetensmässigt väldigt stor, nästan gigan-

tisk. Vi tuffar på som tåget med klara målsättningar och åtgärder som har be-
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tydelse och som gör reell skillnad i ålänningarnas liv, unga som gamla, barn 

som vuxna. 

Inom social- och miljöavdelningen är flera lagstiftningsprojekt på gång. 

Inom miljön skall flera direktiv implementeras, på den sociala sidan är också 

flera lagar aktuella bl.a. utkomststödslag och hemvårdsstödslag. Landskaps-

regeringen kommer också att indexbinda barnbidraget till vårt konsument-

prisindex. 

En samhällsreform är aktuell också på social- och miljöavdelningen. Soci-

alvårdsbyrån tar fram faktaunderlag när det gäller socialvårdens utveckling. 

Målet är att långsiktigt trygga en hållbar social service med socialvårdstjäns-

ter av god kvalitet. Vi undersöker två modeller, en modell omfattande tre ni-

våer varav en övergripande, en regional och en närservicenivå. Den andra 

modellen omfattande en centraliserad organisation i form av kommunalför-

bund/socialförbund och ett utökat mellankommunalt samarbete. Fyra per-

spektiv omfattas; lagstiftning, organisation och funktionalitet, med tyngd-

punkt på funktionalitet samt det ekonomiska perspektivet. Den övergripande 

frågan handlar om hur vi kan förändra servicestrukturen så att den fungerar 

ändamålsenligt och effektivt på längre sikt. En referensgrupp är tillsatt och 

arbetet beräknas vara klart i slutet av mars. 

Herr talman! Äldreomsorgen är i fokus! Arbetet med att säkerställa en kva-

litativ, likvärdig äldreomsorg på hela Åland fortsätter. Implementeringen av 

kvalitets- och funktionsmål inom äldreomsorgen fortsätter.  

En ny åtgärd för att underlätta målsättningen att äldre personer ska kunna 

bo hemma är ett landskapsstöd för installering av hissar, allt enligt slutrap-

porten om äldreomsorgen. 

Landskapsregeringen ska ta fram principer och riktlinjer, det här är starten 

för ett projekt som kommer att rulla på under flera år men det är också en 

form av regionalpolitik. Den här åtgärden är viktig för stadens äldre.  

Landskapsregeringen föreslår att en ny socialinspektör för äldreomsorgen 

inrättas på socialbyrån, en mycket välkommen permanent resursförstärk-

ning. Ett genomgripande arbete med att se över och komma med rekommen-

dationer angående de vård- och servicekedjor som äldre berörs av är igång-

satt. Arbetet inleds med att se över de vårdkedjor som personer med demens-

sjukdom kommer i kontakt med. Vårdö, Geta, Eckerö och Kökar deltar i ett 

pilotprojekt med sammanhållen hemvård. 

Gullåsen tar sina första steg mot att utvecklas till att bli mer geriatrisk och 

rehabiliterings inriktad. Landskapsregeringen uppmuntrar att kommunerna 

samarbetar inom äldreomsorgen och samarbetsunderstöd kan beviljas för det 

ändamålet. 

Landskapsregeringen planerar att utvärdera det alkohol- och drogpolitiska 

programmet, där de övergripande målen är att minska alkoholkonsumtionen 

och skadeverkningar, höja alkoholdebutåldern och skapa ett narkotikafritt 

Åland. Utgående från resultatet kommer ett nytt program att tas fram. En 

omfattande kartläggning av ålänningarnas alkohol-, tobak- och narkotikava-

nor genomförs. För första gången kommer även spelvanor att ingå. Arbetet 

genomförs i dialog med den parlamentariska gruppen.  

Kraftsamlingen runt barn och ungas psykiska välbefinnande fortgår. En 

tvärsektoriell kartläggning har gjorts av alla de främjande, förebyggande och 

stödjande möjligheter som finns i form av samhällets basservice, föreningsliv, 

kyrkan och privata krafter. Utbudet är varierat och mycket omfattande.  
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Myndigheternas behov av samverkan har inventerats och arbetet med att 

förbättra det och undanröja hinder för samarbetet pågår på flera områden. 

Ett bra exempel på en sådan samverkan är det s.k. Barnahuset, det är en ar-

betsmodell där myndigheterna samverkan genom en på förhand överens-

kommen arbetsmodell då barn misstänks vara utsatta för brott. Ett annat ex-

empel är samordning av gymnasialstadiestuderandes hälsovård som inom 

kort inleder sin verksamhet vid studerandehälsan på Neptunigatan. 

En minimässa planeras efter årsskiftet i Alandica med föräldraföreläsning-

ar. En skrift som riktar sig till de åländska tonårsföräldrarna håller på att tas 

fram. En bok för unga om hur man som ung person motar stressen kommer 

nu under ett år att skickas hem till alla unga samband med deras fjortonårs-

dag.  

Under året har ett mycket lyckat jämställdhetsprojekt inom barnomsorgen 

pågått. Det kommer att avslutas och utvärderas.  

Barnperspektivet i beslutsfattandet på olika nivåer är viktigt! I gårdagens 

tidning finns en inbjudan från barnombudsmannen och Rädda barnen till ett 

seminarium om barnkonsekvensanalys med en föreläsare från svenska Tra-

fikverket. Om man tänker efter före så kan man också spara pengar när an-

passar t.ex. trafiklösningar och inkluderar barnperspektivet.  

Den tredje sektorn, de ideella organisationerna, spelar en central och 

mycket viktig roll. Där prioriterar landskapsregeringen vid beviljandet av 

PAF-medel understöd för social verksamhet som direkt eller indirekt stöder 

barns och ungas psykiska välbefinnande samt även verksamhet som stöder 

integration. 

ÅHS har fortfarande en stram budget och verksamheten är under press. 

Det pågår nybyggnation. Psykiatrienheten färdigställs nästa höst. Medicinav-

delningen, läkemedelscentralen, intensiven, dialysen samt Gullåsen står på 

tur. Helikopterverksamheten överflyttas till ÅHS. Där är ett nytt bra avtal i 

hamn, som sköts mycket bra av den nu pensionerade landskapsläkaren. 

Det finns trots allt flera positiva nyheter ur ett folkhälsoperspektiv; vacci-

nation mot HPV som orsakar livmodercancer, TBE-vaccinationen fortsätter, 

vi har foster-screening och vi har ökade läkarresurser inom hemsjukvården. 

En kartläggning av tand- och munhälsovården är gjord och kommer att ligga 

till grund för förbättringar av den åländska tandvården. ÅHS-lagen omarbe-

tas och revideras. 

Herr talman! Budgetförslaget har som tidigare under denna mandatperiod 

en grön tråd. Det pågår ett praktiskt hållbarhetsarbete inom förvaltningen. 

Exempel på detta är utveckling av miljönyckeltalen, stöd för miljöföreta-

gande, utvärdering av skolornas arbete med hållbar utveckling samt effektivi-

sering av landskapets upphandling där just grön upphandling är en väsentlig 

del.  

Vattenåtgärdsprogrammet tuffar också på och finansieras till största delen 

inom de strukturprogram som finns inom jordbruk och fiske. 

När landskapet utvecklar sitt fastighetsbestånd ska vi sträva efter att ener-

gieffektivisera, minska energiförbrukning, bli koldioxidneutrala, installera 

solpaneler och hushålla ned vattenförbrukningen. Det finns betydande drift-

inbesparingar att göra som både gagnar ekonomi och miljö. Att nå en hållbar 

utveckling på Åland är ett gemensamt ansvar för samhällets alla aktörer. 

Inom framtidens offentliga förvaltning och företag kommer hållbarhet, effek-

tivitet och lönsamhet att vara intimt sammankopplade. 
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Herr talman!  Vi jobbar på. Vad var nu det bästa med att sitta i landskap-

regeringen? Ja, det är att man får vara konstruktiv, framåtsyftande och driva 

utvecklingen framåt. Tack. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! I budgeten står det att landskapsregeringen överväger 

att indexjustera barnbidraget, det kanske inte blir någonting? Ministern 

säger att man kommer att. Vad är det som gäller? Man borde vara 

tydligare med skrivningarna i budgeten. Är det här någonting som man 

tvistar om inom regeringen? Finns det en tveksamhet? Kommer det, till 

hundra procent, en sådan lagframställning under året? 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag ska vara tydlig här, det som gäller nu är att landskaps-

regeringen kommer att indexbinda barnbidraget. När landskapsrege-

ringen skrev budgeten så pågick en parallell process med riket, eftersom 

det har att göra med folkpensionsanstalten. Vi har tagit del av nya upp-

gifter under tiden som budgeten har gått i tryck. Vi har konstaterat att vi 

kan binda barnbidraget i vårt eget konsumentprisindex och vi har för-

handlat med folkpensionsanstalten. Vi kommer att indexbinda barnbi-

draget. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Vi ser fram emot den lagframställningen. Det vore inte vara nå-

gon tvekan att det är vår behörighet vilken nivå vi har på barnbidraget. 

Folkpensionsanstalten betalar ut de barnbidrag som vi bestämmer att 

man ska betala. Vi väljer också själva vilket index det ska vara. 

Jag har en fråga när det gäller hållbarhetsarbetet. Det är mycket ut-

veckling på gång. Obunden samling motionerade bl.a. om en strategi för 

elbilar. Det är fortfarande väldigt fattigt, Åland är ju ett u-land när det 

gäller alternativa drivmedel för fordon. Man kan bara tanka vanlig ben-

sin med en skvätt etanol i. Turister och inflyttare som kommer hit med 

biogasbilar och etanolbilar måste fara bort och tanka om de ska köra sin 

bil med alternativa bränslen. Vad gör landskapsregeringen åt detta? Gör 

man ingenting så borde man kanske fundera på det. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag är marknadsliberal. Vad jag vet har det inte kommit 

några sådana på stötar från bensinföretagen. Om det kommer det och 

det finns intresse tror jag säkert att vi ska kunna hitta en väg framåt där 

också.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! På norra Åland med 6000 invånare råder det idag en 

mycket stor oro över ÅHS verksamhet i Godby. Tidigare beslöt man att 

man skulle sälja utrymmena. Jag har själv fått bekräftat från ÅHS sty-

relse, icke centermedlemmar, att den oron är befogad. Det finns en risk 

att ÅHS verksamhet försvinner om lokalerna blir i privat ägo. Jag har 

också fått sakkunskap bekräftat från annat håll inom Godby, att det 
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finns en stor risk att det kommer att ske, trots att landskapsregeringen 

har förnekat det här. Kommer ministern att verka för att lokalerna, där 

landskapet har egen sjukvårdsverksamhet, inte ska säljas till privata? 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman!  Jag försöker delta så mycket som jag bara kan i ÅHS sty-

relsemöten. Vad jag vet så har frågan att man skulle inskränka servicen 

för norra Åland överhuvudtaget inte varit på tapeten. Man till och med 

utvecklar inom hemsjukvården. Att trygga ÅHS har varit en uttalad mål-

sättning för landskapsregeringen. Det handlar också om att man har ett 

väldigt speciellt förhandlingsläge eftersom man kan skriva långsiktiga 

hyresavtal. Någon oro för hälsocentralen och hemsjukvårdens verksam-

het i Godby bedömer jag som obefogad.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag tolkar svaret som att minister Sjögren kommer att 

verka för att de här lokalerna säljs. Det här är oerhört olyckligt. Det är 

inte så som man tror, att man kan skriva långsiktiga avtal så att det i 

praktiken fungerar. En privat ägare kan på olika sätt manipulera så att 

man inte kan vara kvar i lokalerna av olika orsaker, vilket har hänt förut. 

Så är det. Man kan också välja i avtalsförhandlingarna att kräva betyd-

ligt högre hyror, vilket man kommer att göra. Det finns inte några alter-

nativa tomma lokaler på landsbygden som är lämpliga för detta. I Mari-

ehamn finns det lokaler, där är en naturlig process och förändring så att 

lokaler blir tomma och lokaler fylls. Där är det naturligt och man kan 

praktiskt fylla lokalerna, men det är inte på samma sätt på landsbygden. 

Jag hoppas verkligen att ministern fortsätter att arbeta för att ÅHS verk-

samhet ska finnas kvar på norra Åland. Verksamheten är mycket effektiv 

och vi är hemskt nöjda med den idag. Vi på norra Åland, inklusive mig, 

5999 invånare är fortfarande oroliga för att verksamheten kommer att 

försvinna. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag får bara återupprepa att det har varit landskapsrege-

ringens uttalade ambition att verksamheten ska fortsätta. En av de mest 

väsentliga delar, om man avyttrar fastigheterna, är att man säkerställer 

ÅHS fortsatta verksamhet där.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag vill börja med att tacka för ett anförande som andas 

framtidstro. Det är mycket positivt som är under görningen. 

Jag saknar och jag tycker att det är synd att det totalt fallit bort från 

agendan, detta som var så jättestort inför valet, nämligen alla de männi-

skor som lever under den relativa fattigdomsgränsen. Regeringen har 

gjort flera utredningar både om äldre, barn, ensamstående försörjare, 

sjukpensionärer och funktionshindrade. Varför kommer det inte ut 

några åtgärder och resultat av de här utredningarna?  
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Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Åtgärder, på basen av utredningarna, var pensionärsstöd, 

ett eget förebyggande utkomststöd för de pensionärer som lever på mar-

ginalen. Vi hade en egen lagstiftning, nu vet vi att garantipensionen trä-

der ikraft vilket är ett mycket bättre alternativ. Vi har sänkt ÅHS avgif-

terna för sjukpensionärer, för barn och för pensionärer. Sjukpension-

ärerna blev bortglömde förra gången man reviderade ÅHS avgifterna. Vi 

har moderniserat underhållsstödslagstiftningen, vilket har medfört att 

det är lättare att få ut sitt underhållsstöd. Vi har riktat barnomsorgsla-

gen för att underlätta för familjer med funktionshindrade barn och för 

ensamförsörjare. Vi har t.ex. subventionerat studentluncher. Det är en 

klar målsättning att göra förbättringar för ålänningar. Jag kan fortsätta, 

det här är en sak som vi har med oss i stort sett i allt som vi gör.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Alla vet ju att ÅHS avgifterna har höjts under den här mandatperioden. 

Däremot har taket för höginkomstskyddet sänkts. Det är ändå bostads-

bidrag och utkomstskydd som är jätte viktiga åtgärder och där har fort-

farande ingenting hänt. Klyftorna i vårt samhälle ökar och det finns 

många som är i behov av direkt hjälp idag. 

En viktig sak är att få tandvård, åtminstone för den här gruppen. So-

cialdemokraterna har ju längre, länge kämpat för en allmän tandvård. 

Nu har regeringen gjort en utredning i frågan. Vad ska den leda till? Vad 

vill ministern Sjögren beträffande tandvården?  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Lite fortsättning från den första repliken. Vi har just läm-

nat ett förslag till bostadssparpremie för unga familjer. Vi har betalat 

stöd för enskilda avlopp.  

När det gäller ÅHS avgifterna så sänkte vi för barn och pensionärer. 

När det gäller tandvården ser jag att utvecklingen ska ske i två steg. 

Steg ett; kan göras inom befintliga resurser. Man omfördelar, man kan 

tittar på att arbeta i tandvårdsteam, man kan anställa flera tandhygie-

nister och man kan se över de prioriterade grupperna.  

Steg två; att förbättra den allmänna tandhälsan. Det finns två vägar 

att gå; antingen den som socialdemokraterna helt och hållet förespråkar 

eller så tittar man på möjligheterna med tandvårdscheckar. Där håller vi 

på att uppdatera ÅHS lagstiftningen med servicesedlar. Vi arbetar på i 

den frågan. Vi kommer att ta steg framåt också där.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Ibland har det framställts kritik att vi inte läser soci-

alvårdsplanen så bra. Den här gången har jag lusläst den. Här står att 

man ska utreda ett halvvägshem, man ska komma med ny lagstiftning av 

missbrukarvården och man ska rekrytera utkomstlagstiftningen. Det 

finns en hel del annat här också. Jag undrar hur det går med detta, spe-
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ciellt halvvägshemmet och missbrukarvården? När ska den lagföränd-

ringen komma? Jag noterar att specialomsorgen ännu inte har något 

löfte om lagstiftning, den är ju väldigt gammal. Här finns flera utfästel-

ser som skulle vara intressant att höra mer om. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Socialvårdsplanen sträcker sig, om jag inte missminner 

mig, till 2013. Jag ska direkt ge svar på ltl Sundbacks frågor.  

En arbetsgrupp jobbar med halvvägshemmet, det har tyvärr blivit lite 

försenat, men jag räknar med att vi till våren ska kunna presentera en 

rapport och ett förslag på hur vi kommer att stärka eftervården.  

Jag räknar också med att kunna lämna ett lagförslag till lagtinget un-

der våren om utkomststödslagstiftningen.  

 När det gäller huvudmannaskapet och att revidera missbrukarlagen 

så ingår det också i socialvårdsutredningen att titta på huvudmanna-

skapet för missbrukarvården. När den utredningen är färdig så får man 

ta vid och revidera missbrukslagstiftningen. Det finns mycket arbete att 

göra, men vi jobbar på. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det är bra det som minister Sjögren kommer med. Men man får 

ibland lite en känsla av att det fäktas åt alla håll och kanter. Kanske re-

sultatet ändå inte blir så mycket. 

Jag undrar hur det är med socialvårdsplanen, har regeringen tagit 

ställning till den i år? Man säger t.ex. här; "att handikappservicelagen 

som föreslås träda ikraft f 1.9.2010". Det verkar som den inte riktigt är 

uppdaterad. Det finns många andra skrivningar som tyder på att det är 

samma gamla socialvårdsplan som lades fram förra året. Är verkligen 

socialvårdsplanen uppdaterad? 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! För det första när det gäller allmänna avfärdanden och 

härskartekniker och att vi bara fäktar. Jag kan exemplifiera vad vi har 

kommit med för lagstiftning inom det sociala området; barnskyddslag, 

barnomsorgslag, hemvårdslag, handikappservicelag, tolkningstjänst och 

nu är utkomstslagstiftningen på gång. Vi har också tagit en andra be-

dömning. 

När det gäller socialvårdsplanen så är den uppdaterad, den är mang-

lad på socialsekreterarmöten, sedan kan det förstås förekomma felak-

tigheter. Detta att uppdatera socialvårdplanen är ett ganska långt och 

omfattande arbete. Om det finns direkta tryckfel där så ska vi ändra det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Minister Sjögren pratade om det så kallade hisstödet och 

regelverket. Jag vill gärna ha klarläggande om detta. Hon avslutade med 

att stadens äldre väntar på det här. Jag hoppas att det inte blir sådant 

regelverk att man måste bo i stan för att söka stödet och att det inte bara 

är för äldre utan också för sådana som behöver hissar i flervåningshus. I 

budgeten är det lite oklart vilka hus det handlar om.  
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Jag skulle också vilja ha ett förtydligande om understöd för miljö-

verksamhet, som är på 300 000. Det står; "bra samverkan med land-

skapsregeringens arbete om hållbar utveckling". I årets budget har vi 

blivit utlovade ett förtydligande om motprestationer och utvärderingar 

av detta. I nästa års upplaga är det ännu mer diffust vad det handlar om. 

Jag undrar vem som ska få det här stödet? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! När det gäller stödet för hissar så är det naturligtvis upp 

till var och en att söka stödet. Det har störst betydelse i stan, det är 

ofrånkomligt. Det är en viktig åtgärd för de äldre som bor i flervånings-

hus. Vi måste ju få godkännande först av lagtinget att införa det här stö-

det. Sedan ska vi utarbeta principer, så har vi alltid gjort, med solpaneler 

och med miljöbil. Vi måste få grönt ljus först. Det är också ett ganska 

omfattande arbete att utarbeta principer. Det här är en sak som sätts 

igång och som kommer att rulla på i flera år. 

När det gäller PAF-medel, som ltl Jan Salmén refererade till, så vet vi 

vet inte exakt ännu vilka ansökningar som har kommit in. De brukar gå 

till Ålands Natur och Miljö och fågelskyddsföreningen. Tidigare har det 

gått till AICIS, men det projekt är avslutat.  

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Om man räknar bort AICIS så då har anslaget ökat ganska 

kraftigt. Det var därför som jag undrade varför det har blivit så mycket 

större. Vad beror det på? Är det något projekt på gång som man kan få 

information om? Men om det inte har kommit in ansökningar så, men 

jag undrar varför beloppet är så stort? 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Nu har jag inte momenten framför mig. Men jag antar att 

det är PAF-medel för miljöstöd och de har minskat p.g.a. att man har 

avslutat det stora AICIS projektet. PAF-medlen kan inte vi uttala oss om 

ännu förrän vi har fått in alla ansökningar.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Jag tycker att det var en bra och heltäckande presentation 

som gavs om nyheterna på social- och miljöavdelningen. Jag saknade 

lite de ekonomiska konsekvenserna av förslagen, nyheterna och åtgär-

derna. Med tanke på att en tredjedel av hela landskapets budget går till 

social- och miljöavdelningen så skulle det ha varit intressant.  

Jag reagerade också lite på inledningen. Om jag förstod ministern rätt 

så står lagtinget för sagorna och landskapsregeringen står för verklig-

heten. Det är alltid lättare att ha starka åsikter om sådant som man inte 

känner till så väl. Jag tycker ändå att det finns en ganska stor erfarenhet 

också här i lagtinget. Jag tror att delar av oppositionen och landskapsre-

geringen ser verkligheten lite olika utan att det behöver vara sagor.  
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Motiven nämndes inte dess mera för den nya myndighetsjuristen på 

ÅMHM. Jag har lämnat en motion om att det skulle strykas, men jag ids 

inte springa runt på alla avdelningar och prata om alla motioner, men 

jag kunde kanske få lite motiveringar här. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Jag vill understryka att det finns en skillnad mellan teori och praktik 

många gångar. Jag tycker att budgetdebatten till stora delar har varit 

väldigt negativ, men det är mina åsikter.  

När det gäller ramen för social- och miljöavdelningen så håller sig av-

delningen till sin ram. Det är en viss ökning på ÅHS. Det förklaras till 

stora delar av kostnaderna för helikoptern och hälsovården för de stu-

derande. Visst är det på det viset att om man inför sociala rättigheter 

och utökar dem så blir det utökade kostnader. Vi vet också att vi till vissa 

delar släpar efter i vår sociala lagstiftning. Vi vet också hur utvecklingen 

är när det gäller landskapsandelarna för de sociala verksamheterna.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag vet inte om jag var så negativ. Jag sade att det var en bra och hel-

täckande presentation, vilket jag står fast vid. Men med tanke på att näs-

tan 120 miljoner a20 miljoner går till social- och miljöavdelningen så 

vore det intressant om inte social- och miljöministern så åtminstone fi-

nansministern lite mer i detalj kunde gå in på de ekonomiska konse-

kvenserna. Det är så oerhört mycket pengar som vi hanterar just här.  

Detta med sagor och verklighet, man kan säkert tycka som ministern 

gör, det har jag en viss förståelse för. Jag tycker att det är ganska olika 

världar som möts, det måste vara svårt för lyssnarna att förstå vad som 

är vad. Man ska vara försiktig att utmåla det som sägs i lagtinget som 

sagor och att man står för verkligheten själv. Vi har lite olika uppfatt-

ningar om hur verkligheten är och hur verkligheten borde se ut.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Så är det förstås. Det som jag har sagt om sagor och drömmar är direkt 

citat från lagtinget. Jag tycker att man har pratat om cirkus och en 

massa sådana saker som jag tycker att debatten inte gör sig förtjänt av.  

När det gäller juristen på ÅMHM så tar ÅMHM beslut som har bety-

delse för enskilda människor och för företag. Det har varit en hög öns-

kan att man skulle omvandla en tjänst och få juristkompetens på myn-

digheten just för att öka rättsäkerheten.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Sirpa Eriksson 

Fru talman! Jag berör i mitt anförande några punkter i budgeten under social 

förvaltningsområde. Man kan se från budgeten att landskapsregeringen kon-

sekvent har prioriterat det som står i landskapsregeringens handlingsplan. 

Den liberala lagtingsgruppen anser att det är bra att landskapsregeringen inte 

tänker minska på lagstiftnings- och andra åtgärder inom det sociala, fast det 

är hårda ekonomiska tider.  

Man kan konstatera att en revidering av utkomststödslagen är planerad. 

Det är nödvändigt då personer som är i behov av utkomststöd har mycket 



  

288 

svårt att klara sig med den summan som de får från de sociala myndigheter-

na, dvs 399 euro per månad. Men viktigare är att personen som är utkomst-

stödstagare p.g.a. arbetslöshet får rehabilitering till arbete eller studier. 

Från budgeten kan vi konstatera att ungdomsarbetslösheten på Åland har 

varit cirka 7,6 procent inom året. Lagen om arbetsverksamhet i rehabilite-

ringssyfte kommer att ge ungdomar, som har sociala problem, rätt till aktive-

ringsplan. I praktiken betyder detta arbete eller studier på några timmar per 

dag för att få ungdomarna på rätt spår. 

I budgeten står det även att man ska främja funktionshindrades levnads-

villkor. Det är bra och det finns mycket att göra vad gäller t.ex. tillgänglighet-

en på Åland. I socialvårdsplanen kan man läsa att arbetslivet, utbildningsvä-

sendet, bostäder och bostadsområden, kulturinstitutioner samt frilufts- och 

rekreationsanläggningar ska utformas så att de kan utnyttjas av personer 

med funktionshinder. Denna lista säger allt. Vi ska komma ihåg, när vi bygger 

kommunala bostäder, simhallar, bollhallar, skolor och daghem, att de ska 

byggas så att alla kan utnyttja dem. Det är inte bara de fysiska utrymmena 

som ska vara tillgängliga. Det är av yttersta vikt att även arbetsmarknaden 

och utbildningarna är tillgängliga för funktionshindrade. Hur är det för 

funktionshindrade ungdomar efter utbildningen, får de arbete på fria mark-

naden? Eller får de arbete med sysselsättningsstöd? Eller står de helt utanför 

arbetsmarknaden? Hur många procent av de unga arbetslösa på Åland är 

gravt eller lindrigt funktionshindrade? Detta är intressanta frågor. Man kan 

konstatera att funktionshindrades rättigheter berör alla ministrars områden. 

Därför är det omöjligt att enbart diskutera socialförvaltningens område då 

det gäller funktionshindrades rättigheter.  

Till sist, fru talman, det är bra att tillsynen av socialvården blir systematisk 

och att kommunernas tjänstemän får information om tillämpningen av soci-

allagstiftningen från landskapsregeringen. Klienternas rättskydd förbättras i 

och med detta. Alla som bor på Åland ska ha rätt till samma lagstadgade soci-

ala rättigheter, oberoende av hemkommun. 

Jag slutar här och jag kan konstatera att den liberala lagtingsgruppen stö-

der budgetens socialförvaltningsområde. Tack, fru talman. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Ltl Sirpa Eriksson berörde utkomststödet i sitt anförande. 

Hon sade att det är 399 euro i månaden. Ltl Eriksson brukar vara väldigt 

välinformerad om hur det är i riket. Jag undrar om beloppet är det-

samma i riket? Är beloppet högre på Åland eller lägre?  

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack fru talman! Som jag just har läst så är det i riket 417 euro i måna-

den. Därför är det nödvändigt att vi höjer utkomststödet i och med att vi 

också har högre matkostnader på Åland. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är ju lite uppseendeväckande att det ändå är 18 euro lägre på Åland. 

Det är alltså små marginaler vi rör oss med. Det är konstigt att vår för-

valtning och vår regering inte lyckas uppdatera utkomststödet.  

Det talades här om att indexbinda barnbidraget till konsumtionsin-

dex. Jag har för mig att man på rikssidan har ett annat index som man 

justerar till. Bostadsbidraget indexjusterades ju på Åland till konsumt-
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ionsindex och det har aldrig höjts sedan dess. Att binda bostadsbidraget 

till det åländska konsumtionsindexet verkar inte fungera i praktiken. 

Jag undrar om ltl Sirpa Eriksson ha fakta att ge oss också i den här frå-

gan? 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack fru talman! När det gäller utkomststödet så det är därför som det 

ska uppdateras så att det blir bättre för utkomststödstagare på Åland. 

Det är ju detta som står i landskapsregeringens budgetförslag. Vi har ett 

stort behov av det. 

Detta med indexjusteringar, barnbidraget kommer att indexjusteras i 

riket nu i mars. Jag kan inte detta med index.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Gun Carlson 

Fru talman! Debatten idag, handlar som vanligt om landskapets ekonomi. Vi 

har fått en bra presentation av ministern för en stor avdelning. Avdelningen 

omfattar alla sociala åtgärder, hälso- och sjukvård och miljöfrågor.  

Vi försöker få ihop en ekonomi som ska garantera att det bästa samhället, 

dvs Åland, ska kunna fungera och göra skäl för benämningen, som vi gärna 

använder. Men är det så att det handlar enbart om pengar, max taxor, löne-

förhöjningar, lagstiftningar, omorganisationer, indexjusteringar, och barnbi-

drag? Nej, det bästa samhälle behöver mera av gemenskap, speciellt familje-

gemenskap, omsorg, omtanke, trygghet i tillvaron, meningsfullt liv och det är 

saker som kan ges och borde ges utan alla dessa lagstiftningar och budgeter.  

Det är inte heller tak, väggar, faciliteter och kvadratmetrar som avgör om 

man kan ge en god omsorg och en god vård, även om det underlättar och 

måste naturligtvis hållas på en rimlig nivå. 

En annons nyligen handlade om reklam för resor, där stod; ”glada barn ger 

lyckliga föräldrar”. Tänk på det! Det här är symptomatiskt för dagens sam-

hälle. Det är alltså föräldrarna som ska bli lyckliga därför att resorna arrange-

ras så att barnen tas om hand så att föräldrarna får vara för sig själva, då blir 

de alltså lyckliga. Föräldrarna är alltså viktigare än barnen. Är det så i vårt 

samhälle? Jag vill se att rubriken skulle ha varit; ”glada föräldrar ger lyckliga 

barn”. Det är en skillnad.  

Alla partier, som jag känner till, omfattar och prioriterar gärna vård, skola 

och omsorg. Så sade också Göran Persson, han sade; vi skola vårda med om-

sorg, det är bra. Det betyder att vi alla omfattar välfärdsmodellen, det gör 

också centern. Men hur långt ska den drivas?  

I ett seminarium i Helsingfors i augusti 2010 talar bl.a. ekonomiprofessor 

Bengt Holmström från Massachusetts om olika saker. Han ifrågasatte om väl-

färdsmodellen är odelat positiv. Han sade bland annat, enligt Huvudstads-

bladet, ”staten har kommit som en kil mellan de sociala kontakterna i var-

dagen. Finland är alltför starkt inne i ett system där alltför stark tilltro sätts 

till det offentliga, människor lämnas allt ensammare. Staten tar över mer 

och mer av familjens uppgifter. Politikerna kommer inte att våga ifråga-

sätta välfärdssystemen”.  Vi kan fråga oss om vi vågar det? Vill vi det?  

Vi kan ändå konstatera att i takt med att staten, dvs landskapet, skapar 

olika stödsystem så har familjernas ansvarskänsla minskat. En stor fråga som 
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vi kan ställa oss är; vilka modeller på ansvarskänsla lär vi våra barn genom 

våra system?  

I förra veckan hörde jag på radion ett program om alkoholvanor. Det var 

barn som sade att de ville ha regler av sina föräldrar hur länge man skulle få 

vara ute och vad man får dricka och inte dricka, alltså barnen är klokare än 

föräldrarna många gånger. Detta har vi sagt många gånger att det handlar om 

föräldrastöd som man jobbar med. Man måste jobba mer och mer med för-

äldrastöd. Bevisligen uppskattar barn på dagis vuxenstöd, vi har olika system 

för det. Många kommuner har morfar, farfar och mormor i skolan. De vill ha 

vuxenstöd, varför vill de det? Är det för att de inte får det hemma?  

Några ord om äldreomsorg, diskussion om äldreomsorgsfrågorna är okej 

bara vi skulle komma ihåg att vården i verkligheten är synnerligen god. Vi har 

välutbyggd kommunal service, vi har olika system ändå upp till Gullåsen och 

ÅHS. Jag upprepar inte det som vi har sagt flera gånger här. I jämförelse med 

Finland har vi platser på institutionerna som fyller de nationella kvalitetsre-

kommendationerna med råge. Varför klagar vi då, varför debatterar vi de här 

frågorna så mycket? Ja, därför att vi inte är nöjda med organisationen och 

med ansvarsfördelningen. Det finns otydligheter, det finns tolkningsutrym-

men. Vi ska också komma ihåg efter senaste debatt att förbättringar är på 

gång. Regeringspartierna kommer att arbeta tillsammans för att förbättra det 

här. Det kommer centern att ta del i.  

För alla äldre som tar del av den här mediarapporteringen skulle jag önska 

att man skulle uttala sig lite mera nyanserat och inte ständigt och jämt hålla 

på att prata om våra besvärliga problem och vilket läge vi har med alla våra 

gamla som blir bara fler och fler. Det ger ju en felaktig bild eftersom vården 

är okej, vården är bra. Det är organisationen som inte är bra ännu, men den 

ska bli det. Hotet om utvecklingen inom äldreomsorgen blir väldigt negativt. 

Man målar upp en bild och klagar, underförstått, att man har för många 

äldre. Jag tycker att vi ska vara glada att vi har många gamla. Vi har den 

högsta medellivslängden för att vi ger en god vård, det ska vi vara glada och 

stolta över. Vi har personer som lever längre idag, håller sig friskare längre 

och ett känt krav är att de kommer i slutändan att behöva mera intensiv sjuk-

vård. ÅHS planerar nu att bygga ut medicinavdelningen. Det kommer att bli 

ett bra led i äldreomsorgen eftersom man där mera kan ge intensiv sjukvård, 

specialsjukvården och Gullåsen går mot inriktningen rehabilitering, som vi 

redan hörde om och som budgeten anger.  

Andra viktiga frågor är Godby hälsocentral, vi vill inte att den ska hotas. Vi 

vill ha ett klarläggande av ansvarsfrågorna. Jag åtminstone vill att finansut-

skottet ska syna ÅMHM och komma ihåg att vi har talat om att lagstiftning 

bör ses över. Det är mycket viktigt, kan jag säga som ledamot i den styrelsen. 

Vi väntar och tror att en organisationsändring som man har jobbat med 

inom ÅHS kommer att bli bra. Där förtydligar man bl.a. klinikernas ansvars-

frågor och att det tudelade ledarskapet kommer bort. 

Jag har en fråga som jag ändå vill ställa till ministern. Hur är detta samar-

betsunderstöd inom äldreomsorgen tänkt? Det var en nyhet för mig, jag har 

missat det under budgetberedningen. Tack för ordet! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Det var kloka ord som lagtinget Gun Carlson yttrade i talarsto-

len vad gäller välfärden. Jag har tidigare understött det här resone-
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manget. Det kan bli för mycket välfärd också. Framför allt kommer inte 

samhället att orka med all välfärd. Vi måste också låta människorna 

själva skapa välfärden. När man säger det här så är man en riktig buse, 

det är tur att det är någon professor, bildad och klok, som har yttrat 

samma sak. Det här passar inte in i det politiskt korrekta samhället, den 

nordiska välfärdsmodellen ska försvaras in absurdum.  

Varför har inte då centern drivit hårdare på att t.ex. hemvårdsstödet 

ska höjas? Det är ett typiskt instrument som bidrar till att man försöker 

få folk att själva skapa välfärd när det gäller barnomsorg. Vi har fortfa-

rande inte sett en justering av hemvårdsstödet. Det skulle vara intres-

sant att höra varför. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Just den detaljen har inte centern drivit.  Därför att det 

här året har vi inte haft indexjusteringar i kommunerna, vi tog ju bort 

dem. Då hade vi en överenskommelse att inte lägga nya pålagor på 

kommunerna när man minskade deras landskapsandelar. Det är det 

korta svaret. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Landskapsandelarna till kommunerna har ju indexjuste-

rats i 10 år utan att hemvårdsstödet har höjts. Man kan inte prata om att 

avreglera välfärden och samtidigt inte ens hålla samma nivå på de un-

derstöd som man får för att skapa välfärd själv, som barnfamilj i det här 

fallet. Kommunerna har ju farit iväg med en massa pengar, hemvårds-

stödet har sänkts år efter år. Fortfarande har man inte kommit ens med 

en indexjustering som gör att vi kommer till samma nivå. Sedan borde 

man fundera på om man ytterligare borde höja det för att uppmuntra 

det här. Kommunerna far iväg med storleksordningen 1500 euro per 

månad för att se efter ett barn, föräldrarna får 388 euro. Ska vi få en så-

dan här utveckling, ltl Gun Carlsson, så måste vi ju komma emot med 

vettiga understöd, annars får samhället sköta all barnomsorg, all äldre-

omsorg och allting. Jag, i likhet med Gun Carlson, är lite skeptisk till 

den utvecklingen.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Vi är eniga om att välfärden inte ska gå för långt, att staten, samhället 

ska ta över all barnomsorg. Centern kommer inte att avreglera välfär-

den, det sade jag inte. Jag sade att det tjänar på att vi ska fundera över 

det.  

Jag förklarade redan varför hemvårdstödet, från centerns sida, inte 

har drivits. För vi har varit eniga om att vi inte ska öka kommunernas 

pålagor, så enkelt är det. Det är ändå kommunerna som ska ut med 

dessa pengar.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det var bra att ltl Carlson slog ett slag för oss som börjar 

bli lite äldre här i samhället och den debatt som pågår i det samman-

hanget. Man konstaterar att alkoholister kostar samhället så och så 
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mycket och tobaksrökare kostar samhället så och så mycket och andra 

problemgrupper kostar samhället så och så mycket. Sedan kostar den 

här äldreboomen jätte mycket också. Är det så? Om 95 procent av de 

äldre bor hemma, klarar sig hemma och de flesta av dem är mycket goda 

skattebetalare, så tror jag faktiskt sammantaget att de äldre inte är nå-

gon ekonomisk belastning för vårt samhälle eftersom deras skattekraft 

är mycket stor och andelen som behöver samhällsvård inte är särskilt 

stor. Det är visserligen en hög kostnad på dem som behöver vård, både 

för kommunerna och för landskapet. Men sammantaget skulle det vara 

intressant att få en balans gjord på detta. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Talman! Tack för stödet av mitt resonemang. Den äldreboomen målas 

alltid upp med skrämselpropaganda. Herregud, snart om några år har vi 

si och så många gamla människor. Då tänker man inte alls på att de 

flesta idag, tack och lov tack vare vår goda vård, håller sig tämligen 

friska och på benen och klarar sig själva. Målsättningen är helt korrekt 

enligt landskapsregeringen, man ska kunna bo hemma så länge som 

möjligt, med måttliga stöd. Jag anser också att det skulle vara intressant 

att se hur mycket en gammal egentligen kostar samhället. Tillsvidare 

tror vi att de kostar ganska mycket eftersom landskapsandelen är hög 

för personer som är 85+. De beräkningarna kanske inte är relevanta i 

dag heller, vad vet jag?  

Ju längre arbetspensionen kommer att slå in över de flesta så ju 

bättre skattebetalare blir de äldre.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Med anledning av den här debatten väcks här skäl för 

landskapsregeringen att göra en beräkning på detta. Om man sedan tar 

personer som är 65+ eller 75+ är väl egalt. Jag tror det vore värdefullt 

för debatten, särskilt bland yngre människor, att man skulle få en eko-

nomisk samhällskalkyl över detta. Är det faktiskt så att de äldre sam-

mantaget kostar samhället? Jag har försökt göra ett överslag för min 

kommun när det gäller personer som är 75+. Det finns egentligen inget 

bra underlag, men ett snabbt överslag visar nog att det blev större vinst, 

dvs intäkterna är större än kostnaderna för Mariehamns stad.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Menar ltl Carlson verkligen att kommunernas stöd-

system minskar ansvarskänslan hos föräldrarna? För mig låter det kons-

tigt. Jag håller definitivt inte med. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Talman! Professor Bengt Holmström berättade i en tidningsartikel, som 

jag här, om värmevågen i Frankrike för några år sedan.  3000 gamla 

människor dog av värme, fransmännen undrade varför inte staten 
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gjorde någonting. I Spanien, där det var lika varmt, dog det inte några 

människor, varför det? Ja, för där sköter barnen sina föräldrar eller vise 

versa. Han säger också att om detta skulle ha hänt i Amerika så skulle 

man inte ha ropat på någonting annat än att fråga sig var barnen eller 

barnbarnen befann när farmor eller mormor dog. Vi har så olika synsätt 

på var det totala ansvaret ligger. Det är klart att det är bra att vi har 

kommunala stödsystem, men med måtta, rimligt. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Det går inte riktig att jämföra detta med värme, och 

människor som har avlidit på grund av det, med de åländska systemen. 

Åländsk sociallagstiftning hjälper familjerna. Det är ett stöd till famil-

jerna, man tar inte bort ansvaret från familjerna. Många behöver hjälp. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag säger inte heller att vi ska ändra de kommunala stöd-

systemen. Jag konstaterar, tyvärr, att ju mer uppgifter staten tar över, 

desto mindre blir det kvar på familjerna. Det är bara på det sättet. Sta-

ten eller kommunernas stödsystem, det är bra och det är illa. Det finns 

alltid två sidor av de mesta, också av välfärdsmodellen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Ltl Gun Carlson önskade ett klargörande från landskaps-

regeringen. Kan ltl Gun Carlson vara vänlig och upprepa det? Jag upp-

fattade inte riktigt.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! På sidan 16, i allmänna motiveringarna står det om sam-

arbetsstödet som skulle ges till kommunerna för äldreomsorgen, tror 

jag. Jag minns inte att vi har diskuterat det, det var den detaljen. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Samarbetsunderstöd är ett moment som finns under fi-

nansavdelningen. Stödet finns som en morot för att kommunerna ska 

samarbeta. Det har uppdagats under äldreomsorgsdebatten att man 

skulle vinna mycket på att samarbeta mera inom äldreomsorgen. Det 

som har varit på tal är t.ex. inom demensvården, därför den skrivningen, 

men pengarna finns under finansavdelningen. Det är ingenting nytt.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Då fick jag svar på det. Jag kom inte ihåg att vi hade disku-

terat det skilt. Det var det som jag ville ha reda på.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Det här är mitt specialområde. Den här avdelningen kastar jag mig 

först över när budgeten kommer för att se vad det kommer att ske för föränd-

ringar. Jag är mest intresserad av den avdelningen. Jag tycker att det ger en 
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ändring och gör förändring för människor om det blir en förändring under de 

här momenten.  

Vi vill framåt, vi vill göra förändringar och förbättringar. Vi vill att det ska 

göra skillnad, dels den här debatten men också beslut som landskapsrege-

ringen gör och det som finansutskottet, hoppas jag, också gör vissa föränd-

ringar och förbättringar så att vi får se en skillnad.  

Som jag har uppfattat debatten vill de flesta göra förändringar och förbätt-

ringar och vill framåt. För en del är det svårt att tolka ut detta. Man vill lite 

olika. Det värsta är när man i debatten säger att man vill det, men när stun-

den är inne för att göra förändringar då fegar man ur. Det är att lura männi-

skor. När man först går upp i debatten och säger att vi vill förändra, vi ser att 

man behöver göra förändringar, men sedan när man kommer till stunden när 

man ska göra förändringar då fegar man ur.  

Det är inte så som vi ifrån obunden samlings sida arbetar. Vi går till val 

med vissa saker som vi tycker att är angelägna. De sakerna driver vi och de 

står vi för. Det hoppas jag att våra väljare också kan se.  

Vi har gjort prioriteringar inom ÅHS verksamhet. Alla de ledamöter som 

ingår i ÅHS styrelse, och som finns här i salen, vill jag tacka för modet som 

man har visat att göra prioriteringar. Vi har prioriterat ned vissa verksamhet-

er för att möjliggöra prioriteringar inom andra områden. Då tänker jag allde-

les särskilt på en av mina hjärtefrågor i fjol, fosterscreening, vilket vi nu haft 

möjlighet att ge som förslag till lagtingets budgetbehandling. Vi har också 

gjort det vad beträffar HPV-vaccin som socialdemokraterna och obunden 

samling har drivit. Jag tycker att det är roligt att se att också landskapsrege-

ringen har gått in för det och vi har att ta ställning till det här lagtinget. Jag 

hoppas verkligen att det ska gå igenom. 

Jag hoppas också att vi i fortsättningen ska kunna hantera frågorna vad be-

träffar ÅHS verksamhet utan diskriminering. Om det sedan gäller tandvård 

eller ögonoperationer, äldrevård eller hjälp med graviditet för två kvinnor 

som lever i par så ska ingen diskriminering ske. 

När det generellt gäller förbättringar till barnfamiljer, det gäller både 

barnbidrag och hemvårdsstöd, har vi under det här året debatterat de frå-

gorna. Landskapsregeringen har valt, i det som vi har sett i skrift, att inte in-

dexjustera. Nu säger minister Sjögren, glädjande nog, att man tänker göra 

det. Man tänker åtminstone vad beträffar barnbidraget höja det. Det är bra. 

Jag hade också hoppats på att vi här skulle ha kunnat enas i barnomsorgs-

lagsstiftningen om att vi skulle höja hemvårdsstödet. Kommunerna har fått 

indexjusteringar för det här ändamålet förutom innevarande år. En del kom-

muner har valt, trots att man inte har gjort den här förbättringen i lagen, att 

ge som förslag till sina fullmäktige att en förhöjning ska ske. Det är bara att 

gratulera de kommuninvånarna. Jag tänker särskilt på Saltvik, Lemland och 

kanske ytterligare någon kommun som kommer att föreslå det i fullmäktige. 

Det är bra och jag gratulerar de unga barnfamiljer i de kommunerna, men det 

är inte rättvist. Det här borde komma ifrån. Är det reglerat i lag då är det upp 

till kommunen att leva upp till lagstiftningen så att alla, över hela Åland, har 

samma nivå på hemvårdstöd. Det är eftersträvansvärt och jag hoppas verklig-

en att vi ska kunna se att man kommer med ett sådant förslag ifrån land-

skapsregeringens sida. För det här blir inte rättvist. 

Detsamma gäller äldreomsorgen. Man erbjuder inte heller samma nivå av 

service i de olika kommunerna. Därför att vi har en lagstiftning som inte är 



  

  295 

tydlig. Vi har just haft en debatt om det här i lagtinget. Men vi fick ingen för-

ändring, vi fick ingen förbättring och det gjorde ingen skillnad. Därför har vi 

nu skrivit ånyo en motion i det här ärendet, för att alla äldre på Åland ska ha 

samma goda service överlag. 

Jag önskar verkligen landskapsregeringen lycka till när det gäller ungdo-

mars välbefinnande. Jag inledde det arbetet för flera år sedan i landskapsre-

geringen och därför är jag alldeles särskilt intresserad av den här verksam-

heten. Det finns mycket att göra inom det området. Det finns idag många 

ungdomar som känner att de har ett väldigt stort krav på sig, både ett yttre 

och ett inre krav. De känner att de måste göra så goda resultat under sin stu-

dietid här på Åland för att ha en möjlighet att komma vidare. Det är hårda 

krav idag som sätts på ungdomarna. Vi behöver alla hjälpas åt för att göra det 

här bättre. Att ungdomstiden ska bli någonting positivt där man kan se 

framåt men att man också ska ha en stund över på dagen för att kunna ägna 

sig åt sina intressen och ha det kul.  

En sak som jag också hade hoppats på att man ifrån landskapsregeringen 

sida hade kunnat säga någonting om var vårdgarantin. Idag vet vi att det bara 

är ett beslut i landskapsregeringen. Vi behöver få en lagstiftning på det här 

området. Idag finns det människor som står i kö för att få sin hörselapparat 

installerad. Man står väldigt länge i den här kön, trots att det finns motsva-

rande i den privata sektorn. ÅHS har ännu inte lyckats göra ett avtal mellan 

det offentliga till det privata. Man kunde istället hänvisa dem som är i behov 

av hörselutrustning till de privata och ÅHS kunde istället betalar de privata 

för detta som en följd av att man inte själv klarar av det. Det ska inte vara på 

det sättet att man får gå en väldigt lång tid och vänta. Om vi vill ha vårdga-

rantin så måste den lagfästas. Vi kan inte ha det på det här viset som vi har 

det idag, att det bara är ett beslut. Det gör inte någon skillnad för individen. 

Man har inte någon rättslig grund att hänvisa till när man inte får den här 

hjälpen. 

Någonting annat som också är väldigt angeläget är tillgängligheten för 

olika funktionshindrade personer. Vi har tidigare ifrån obunden samlings 

sida motionerat om en handikappkoordinator som skulle vara någon form av 

spindeln i nätet runt de här människorna. Personen skulle hjälpa till med 

olika byråkratiska vägar som man måste kunna för att uppnå en förändring. 

Handikapporganisationen har idag fått den här möjligheten som ett projekt 

för att visa om det skulle vara möjligt att ha den här typen av handikappkoor-

dinator. Det skulle vara intressant att höra från landskapsregeringen vad det 

har lett till idag och vad man kommer att vidta för åtgärder från landskapsre-

geringens sida för att det här ska kunna spänna över ett större fält och rent 

generellt för de funktionshindrade så att det blir en förändring och en för-

bättring. 

Herr talman! Jag skulle också vilja ha den diskussionen, som vi igår inled-

de med, vad beträffar EU-direktivet angående räddningspersonalens kompe-

tens. Kan vi få höra lite hur landskapsregeringen, som har det övergripande 

ansvaret i den här frågan tillsammans med ÅHS, nu kommer att hantera det 

här direktivet. Kanske någon också lite mera kunde berätta vad det går ut på, 

så att vi vet hur vi ska hantera det. Tack, herr talman. 
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Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! När det gäller vårdgarantin är det en fråga som är under 

beredning nu när vi ser över hela ÅHS lagen. Vi kommer att lagfästa den 

åländska hälso- och sjukvården. Vårdgarantin är en fråga, hemvården 

och hemsjukvården är en fråga, servicesedlar är en fråga, medicinsk re-

habilitering är en annan fråga, företagshälsovården samt sjukvården på 

institutioner är en annan fråga. Det är en väsentlig och viktig del i hela 

revideringen av ÅHS lagen. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! När kan vi förvänta oss att man kommer med en ny lagfram-

ställning? Jag hoppas då också det blir en ändring i socialvårdslagen, ef-

tersom centern, genom Gun Carlson, sade att det kommer att bli en lag-

stiftningsändring också vad beträffar socialvårdslagen. Man kommer an-

tagligen då också att göra det. Det skulle vara intressant att veta när 

man kommer att komma med lagpaketet till lagtinget? 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Som sagt var, teori och praktik, landskapsregeringen äm-

nar presentera en ny ÅHS lag under den här mandatperioden och den 

ska hinna behandlas i utskott. Sedan får man se vilka konsekvenser det 

får för vidare lagstiftning. Jag har också tidigare sagt att det här arbetet 

inte kommer att bli färdigt under den här mandatperioden. Men den 

stora ÅHS lagen ska bli färdig. 

När det gäller handikappkoordinator så har Ålands Invalider alldeles i 

dagarna slutfört sin rapport. Där ska landskapsregeringen och handi-

kappförbundet diskutera vidare hur vi kan konkretisera de förslag som 

finns i rapporten. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det ska bli intressant att ta del av vad den rapporten kommer 

att ge vid handen och vad landskapsregeringen sedan ämnar göra. Om 

man hade tänkt indexjustera barnbidraget, som det står i budgetboken 

att man ska överväga, så kunde man nu ha kommit med en budgetlag för 

att göra det. Jag hoppas att teori-praktik pratet ska bytas ut från att ut-

reda och överväga till att visa på visioner, ambitioner och beslut. Vi be-

höver komma framåt och göra förändringar och förbättringar inom det 

här området.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! För socialdemokraterna är den här avdelningen också så viktig 

så att vi har delat in våra anföranden i tre områden; socialpolitiken, miljön 

och de fattigas situation på Åland.  

I detta anförande tänkte jag ta upp miljöpolitik och miljöfrågor. Eller rät-

tare sagt avsaknaden av miljöpolitik och miljöfrågor under denna regerings-

period. Miljöminister Katrin Sjögren har säkert de allra bästa intentioner för 

Ålands miljö, vattenkvaliteten i våra hav och sjöar, hållbar utveckling och att 

utveckla Natura 2000 områden, listan kan göras lång. Men om man är ensam 

i regeringen att ha dessa mål så hjälper det inte. Det blir mest vackra ord och 
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inte så många beslut. Miljöministern kan inte ensam ha allt ansvar för att re-

geringen ska uppfylla sin målsättning om Hållbar utveckling, men så känns 

det allt som oftast. Miljöpolitiken måste genomsyra alla beslut, finnas med 

hos alla ministrar och på alla avdelningar som ett av de högt prioriterade om-

rådena. Men så är det inte och har inte heller så varit under den här regering-

ens mandatperiod. I ärlighetens namn har den inte heller varit det under 

andra regeringar före den här. Här behövs verkligen ett regimskifte och ett 

nytänkande.  

Miljöpolitiken har hänförts till miljöavdelningen och där har vi inte sett el-

ler hört speciellt mycket av den varan. En av orsakerna kan förklaras med 

bristen på resurser. Miljöavdelningen har ont om personal, men framförallt 

ont om pengar. Pengar i form av LBU-medel finns däremot gott om på nä-

ringsavdelningen. Men på näringsavdelningen som har resurserna både i 

form av budgetmedel och personal och där man ansvarar för sådana verk-

samheter som belastar miljön, där är inte miljöfrågorna lika högt priorite-

rade.  

När vi i social- och miljöutskottet hörde folk från näringsavdelningen om 

de planerade våtmarksprojekten så fick vi den informationen att ingenting 

var på gång. Det fanns inga markägare som var villiga att upplåta sina mar-

ker. Inte ens att anlägga våtmarker på landskapets egna marker var aktuellt.  

En annan av orsakerna till varför denna regering har fört en så osynlig mil-

jöpolitik beror på att en majoritet av ledamöterna inom regeringspartierna, 

centern och liberalerna, inte vill driva en offensiv miljöpolitik. Det skulle in-

nebära för stora uppoffringar och troligen för stort ekonomiskt bortfall för de 

särintressen som finns inom respektive parti.  

Idag visar all forskning från bland annat Finlands miljöcentral att det är 

inom jordbruket man kan göra de stora insatserna för att förbättra vattenkva-

liteten i Östersjön. Och man menar att det krävs snabba åtgärder för att 

minska utsläppen från jordbruket. Upp till 70 procent av Finlands näringsbe-

lastning till Skärgårdshavet kommer från jordbrukens utsläpp och i synner-

het från det kustnära jordbruket. 

På miljöavdelningen kan man bara idag hoppas på näringsavdelningens 

välvilja att sätta igång projekt som våtmarker och utökade skyddszoner och 

riktad rådgivning till de gårdar som måste lägga om sitt jordbruk så att miljö-

kraven uppfylls. Men vad som pågår och hur eventuella tidtabeller ser ut vet 

man inte på miljöavdelningen. Dessa vattentäta skott måste bort. Samarbete 

och samverkan behövs. Miljöfrågorna och miljöpolitiken är alla ministrars 

och avdelningars ansvar. 

Däremot har miljöministern och avdelningen ett särskilt ansvar när det 

gäller att ta beslut om och fastställa konkreta gränsvärden för t.ex. hur myck-

et fosfor och kväve som får släppas ut i havet. Fiskodlingsförordningen t.ex. 

borde redan ha antagits. Nu har den framskjutits till våren. Jag tycker att 

man förhalar och skjuter fram obekväma frågor för att slippa ta svåra beslut, 

beslut som förmodligen inte har stöd hos majoriteten av regeringspartiernas 

ledamöter. I bästa fall kommer ett nyval emot och då har man vunnit fyra år 

utan att behöva förändra sina verksamheter. 

Socialdemokraterna vill att Åland ska agera som miljöföredöme och vill att 

vi ska bli den grönaste ön i Östersjön. Miljöbesluten som tas på Åland ska ha 

högt ställda mål. På så sätt kan vi vara med och ställa krav på andra i om-

kringliggande regioner. Vi vill också ha en egen representation i HELCOM, en 
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egen politisk företrädare, och inte bara en tjänsteman som vi har idag. Detta 

önskemål framför vi i finansmotion nr 13. 

Principerna om hållbar utveckling måste gälla inom alla sektorer på Åland; 

jordbruk, fiskodling, turism, transporter, elproduktion och offentlig upp-

handling. Och man ska inte använda begreppet hållbar utveckling för att 

slippa ta itu med beslut som är obekväma. Det behövs lagstiftningsåtgärder 

för att minska utsläppen från jord- och skogsbruk, transporter och fiskod-

lingar. Man måste utgå från de beräkningar som finns på hur mycket utsläpp 

Östersjön tål per person och se till att Ålands totala utsläppsmängd inte över-

skrider det. Nu är det dags för beslut. I synnerhet måste utsläppen av kväve, 

fosfor och kadmium begränsas. 

Vi tror också på att biologisk mångfald och unika miljöer behöver värnas 

för framtiden. Vårt förslag är att det skapas en fond eller stiftelse som inför-

skaffar natur- och kulturområden som anses särskilt viktiga att skydda. En 

åländsk National Trust. Ett är säkert; det behövs mer landskapsövergripande 

planering för att få en mer ändamålsenlig och mera hållbar samhällsutveckl-

ing. På så sätt kan vi också försäkra oss om att generationerna som kommer 

efter oss kan får uppleva orörda stränder, en unik skärgård med obebyggda 

öar och skär, gammelskogar och höra naturens egna ljud.  

Socialdemokraterna stöder beslutet om att skapa fler Natura 2000-

områden. Här delar jag miljöministerns tankar om behovet av att snabbt få 

flera av dessa områden. Jag skulle också gärna se att landskapet skulle äga 

marken från Böjsas i Gottby, det spelar inte någon roll för mig om det är 

Jomala eller landskapet som äger det. Allra helst så skulle jag se att en stif-

telse skulle ha som uppgift att ta omhand särskilt skyddsvärda områden, en 

åländsk National Trust. Hur socialdemokraterna tänker sig denna Åländska 

Natur- och Kulturstiftelse kommer vi att berätta mera om under nästa år. 

För att förenkla arbetet för miljöskyddet och för den som söker miljötill-

stånd behöver Åland en förnyad miljölagstiftning med mer helhetssyn, som 

t.ex. miljöbalken i Sverige. Nu är vår miljölagstiftning så pålappad och lagad 

så många gånger att det är svårt även för tjänstemännen att veta ibland hur 

den ska tolkas.  

Nu måste besluten tas. Vårt råd till minister Sjögren är att förankra beslu-

ten hos de modiga och miljöengagerade ledamöter som trots allt finns inom 

centern och att hon ska vara minst lika tuff i debatten mot sina egna liberala 

partikamrater som hon brukar vara mot oss tre ledamöter i socialdemokra-

terna. En sak kan hon vara säker på; behöver minister Sjögren stöd för en 

tydlig, offensiv och stark miljöpolitik, då är vi tre i socialdemokraterna de 

första som vill stöda henne. 

Det här är bara en del av det miljöanförande jag tänkte hålla. Del två 

kommer under näringsavdelningen. Mina kollegor kommer att fokusera på 

socialpolitiken och på de fattigas situation på Åland. Tack, herr talman. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det där en av de teserna som jag har drivit, att det borde 

vara onödigt med miljöministrar. Det skulle vara en självklarhet för alla 

politiker att driva den gröna tråden.  

När det gäller landskapsregeringens miljöarbete så finns det helt nya 

saker som inte har funnits förut. Jag kan hålla med om att det i vissa de-

lar går långsamt. Jag tycker att vi har ett bra samarbete med näringsav-
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delningen. Producentförbundet har ett projekt där man har som mål-

sättning att ha en våtmark i alla åländska kommuner. Nya projekt är 

miljönyckeltal, fakta och statistik för att se om vi går framåt eller om vi 

går bakåt. Vi har också ett nytt stöd för miljöföretagande. Vi håller på att 

utvärdera skolornas hållbarhetsarbete. Vi har ett nytt stycke i upphand-

lingsboken om grön upphandling. Vi har tagit fram en plan på att byta 

ut fordon. Det görs en hel del arbete. Så den bilden är inte riktigt kor-

rekt. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Jag tror att Åland har den mest ambitiösa, engagerade, 

kunniga och arbetsamma miljöministern som man någonsin har haft i 

Ålands landskapsregering. Det är inte miljöministerns som brister i sin 

vilja och sitt engagemang. Det är hennes partikollegor, det är regerings-

kumpanerna i centern som inte alls når upp till de här höjderna som 

minister Sjögren vill förverkliga.  

Jag ville i mitt anförande komma fram till att det blir mycket fina ord, 

fina tal och långa listor, men när det sedan ska förverkligas så finns det 

två partier bakom minister Sjögren som bromsar. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det var ord och inga visor som ltl Carina Aaltonen läste 

upp. Jag har försökt anteckna, sedan den här debatten började, uppdrag 

till finansutskottet. I hennes anförande kunde jag inte utläsa ett enda 

uppdrag till finansutskottet, vilket jag tyckte var lite märkligt. Men det 

kanske kommer via socialdemokraternas medlem i utskottet. 

Jag vill i alla fall tillrättavisa ltl Aaltonen. Hon säger att det görs 

ingenting när det gäller våtmarker. Här står en person som har blivit 

kontaktad att åstadkomma en våtmark i Eckerö. Man ska inte stå och 

prata osanning i talarstolen. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Det är skönt att vi har en ledamot i finansutskottet som då återigen kan 

framföra det som jag nämnde här, vi vill ha en egen representation i 

HELCOM, finansmotion 13. 

Vi hörde folk här tidigare på hösten och då var det verkligen ingenting 

som var på gång när det gäller våtmarker. I en artikel i dagstidningarna 

på Åland från 27 oktober står det; "landskapsregeringens mål nästa år 

är att anlägga fem hektar våtmarker på fem gårdar". Fem hektar, det 

skulle vara väldigt intressant om ni i finansutskottet kan titta på vilka 

summor det handlar om från LBU-programmet för att få till stånd dessa 

fem hektar.  
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Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Ja, det kan vi mycket väl göra. Jag tycker att vi är under fel 

avdelning om vi ska börja med näringsavdelningens budgetmoment här 

under social- och miljöavdelningen.  

Till saken hör att ltl Aaltonen står och säger att det inte görs någon-

ting, det finns inte en enda våtmark på gång och nu säger hon att det 

finns fem hektar. Det är väl en bra början. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Varför jag inte har något förändringsförslag för social- och miljöavdel-

ningen för att det inte finns några resurser och det finns ingen personal 

på den avdelningen, pengarna finns där resurserna finns, vilket är på 

näringsavdelningen. Då ska jag be att få återkomma med ett ännu längre 

anförande beträffande miljöpolitiken. För där finns det mycket att göra 

och mycket att hämta.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Man vet inte riktigt hur man ska reagera på de här tira-

derna som kommer från socialdemokraterna som vanligt. Det är långa 

önskelistor. 

Jag försökte gå lite tillbaka och fundera på vad som hände under åren 

2005-2007 när socialdemokraterna satt i landskapsregeringen inom den 

här sektorn. Det var inte hemskt mycket konkret. Man hade Östersjön 

som det stora temat, men när det gäller förbättrande av Östersjöns miljö 

hände inte mycket konkret.  

Jag känner mig faktiskt illa berörd personligen. Jag har faktiskt också 

ett miljöengagemang men det underkänns totalt av socialdemokraterna. 

Socialdemokraterna menar att andra gör absolut ingenting. Det är fak-

tiskt att underkänna det som andra gör inom miljösektorn. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Jag sade i mitt anförande att det inte har hänt så väldigt mycket under 

de tidigare regeringars mandatperioder heller, och att vi har den absolut 

mest kompetenta och mest engagerade miljöminister i regeringen nå-

gonsin. Men hon behöver stöd. Istället för att stå här och skälla på mig 

så kanske ltl Sjölund kunde stöda sin minister och se till att hon får ige-

nom allt detta som hon vill genomföra. Hon har väldigt höga ambitioner 

men sedan tar det stopp när hon ska framföra de förslagen till respektive 

regeringsparti.  

Ltl Folke Sjölund, replik 

Den här beskrivningen som kom nu senast stämmer inte överhuvudta-

get. Vi diskuterar miljöfrågor. Vår miljöminister har mycket stöd för det 

som hon för fram. Det är mycket kloka saker som vi inte alls har något 

problem att stöda, tvärtom. Vi stöder mycket gärna.  

Det är inte bara på landskapsnivå som miljöinsatser görs. Det görs 

också mycket miljöinsatser på kommunal nivå och på andra nivåer. Man 

får inte glömma bort det heller. Det finns ett helt stort nätverk av miljö-

insatser som görs. Det här påståendet om att ingenting händer är nog 
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faktiskt en beskrivning som inte är en beskrivning av verkligheten utan 

en beskrivning av något annat.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Vi kanske kan få en lång redogörelse av ltl Sjölund i ett an-

förande om allt som han har varit med och drivit igenom, både på land-

skaps-, kommunal- och förstås på EU-nivå, för det är ju där som väldigt 

mycket av miljöpolitiken drivs. Att implementera EU-direktiv upptar 

väldigt mycket av miljöbyråns resurser. Jag ser fram emot ett långt an-

förande här av ltl Sjölund. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag skulle gärna också vilja hålla ett långt anförande. Jag 

kanske gör det senare fast jag inte tänkte det, jag blev så inspirerad av ltl 

Aaltonens tal.  

Jag tycker att det är bra att vi diskuterar miljön. Vi borde framförallt 

diskutera miljön och sjukvården som jag saknar i de här diskussionerna. 

Vi kommer ofta in på detaljer osv. 

Jag kan konstatera i ÅSUB:s statistik att det år 1995 odlades ekolo-

giskt på 300 hektar. I dag odlas det ekologiskt på nästan 3000 hektar. 

Debatten handlar ofta om stöd till jordbruket. EU har gått in för att 

stöda ett ekologiskt jordbruk. Resultatet på Åland blev tiofalt mera eko-

logisk odling. Det måste rimligtvis betyda mindre utsläpp från jordbru-

ket, det säger sig självt. Om man gödslar eller inte gödslar, det måste ju 

bli mindre. Där har jordbruket faktiskt gjort en fantastisk insats. Od-

lingsmetoderna inom jordbruket har ju förändrats radikalt, bara det 

som jag minns hur man till exempel gödslade tidigare. Det har nog hänt 

oerhört mycket och säkert fortsätter det att hända. Det är bra att vi de-

batterar. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Ja, det stämmer. En av de väldigt modiga, moderna och miljöengage-

rade krafterna som finns inom centern är just ltl Runar Karlsson. 

Men problemet är att vi inte har någon slags mätinstrument hur 

mycket mindre utsläpp vi har idag. Här planerar tydligen landskapsre-

geringen att kartlägga den här näringsbalansen med olika skifteskort. 

Det är på tiden att det görs. Man borde ha haft möjligheter att mäta re-

dan 1995 för att kunna se förbättringarna.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är jättesvårt att mäta det här. Jag har faktiskt en gång i 

tiden bett miljöbyrån att göra en mätning. Man mätte för 10-15 år sedan 

i västra Saltvik där det finns massor med jordbruk, hur mycket utsläpp 

det var. Det skulle vara perfekt att göra en mätning nu. Då kanske man 

kan se någon form av skillnad, det är möjligt. 
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Jag tycker också att miljöarbetet borde göras mera konkret. Vi har ex-

empel, på både AICIS och musselprojektet satsade man 1 miljon euro. 

Jag räknade ut att med de pengarna skulle vi kunna skydda alla 

åländska vattentäkter som vi tar vatten ifrån. Vi skulle kunna göra en 50 

meters skyddszon runt de sjöarna och alla tillrinningsdikena och ersätta 

markägarna för förlusten. För de pengar som är "flumpengar" har man 

kunnat göra något konkret för dricksvattnet på Åland. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Ja, jag hoppas att ltl Runar Karlsson kommer tillbaka till regeringen 

snart som näringsminister och kanske kan börja genomföra sådana här 

projekt. Det är kanske lättare att satsa på AICIS och sådana olika pro-

jekt. Men de konkreta insatserna är ovärderliga. Jag hoppas att vi får sig 

mera sådant framöver. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Jag tycker i stort sett ganska lika som ltl Runar Karlsson. 

Jag förmodar att ltl Carina Aaltonen tycker att alla andra utom Runar 

bovar inom centern. Jag vill bestämt säga att så är det inte.  

När det gäller våtmarker så det finns faktiskt uträkningar angående 

Möckelbybäcken. De senaste siffrorna visar att kväveutsläppet har gått 

ner. När man tittar på nederbördskvävet och utsläppet från Möckelby-

bäck så var de i stort sett lika stora. Det var 9 ton som kom ut i Möckel-

bybäcken till Svibyviken. Lika mycket kom det ner med nederbörden.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Bästa kolleger! Jag tänkte försöka hinna med tre punkter under 

det här sju minuter långa anförandet. Jag ska försöka hålla mig till den an-

givna tiden. 

Till att börja med vill jag säga några ord om avfallshanteringen. Land-

skapsregeringen kom under hösten med en avfallsplan. Det är bra och viktigt 

och det är någonting som behövs för att vi ska kunna utveckla avfallshante-

ringen på Åland i en positiv riktning. 

Jag för min del har reagerat på att landskapsregeringen går in väldigt 

mycket i detaljer. Det är detaljer som jag anser att berör i första hand den 

kommunala renhållningsmyndigheten. Det är viktigt, i fortsättningen när vi 

jobbar med alla typer av frågor, att vi är väldigt noga med att konstatera vad 

som är respektive parts ansvarsområde. Att man får en fördelning mellan vad 

landskapet ska besluta om och vad kommunerna och renhållningsmyndig-

heterna ska besluta om. I avfallsplanen finns det nu till vissa delar en sam-

manblandning. Jag ska ta ett exempel på det. Det gäller synen på vad avfalls-

hanteringen ska kosta. 

Det är viktigt att man har en ledande princip som bygger på att den som 

har ansvar för att se till att saker genomförs, den som har det praktiska an-

svaret för att göra det, också är den som måste stå som ansvarig för den eko-

nomiska realiteten. Sedan kan säkert landskapsregeringen, som övervakande 



  

  303 

myndighet, ha åsikter om i vilken riktning man ska gå. Däremot att komma 

ner på detaljer som handlar om avgiftsnivåer är nog väldigt svårt. Jag skulle 

rekommendera landskapsregeringen i det fallet att gå in och ta över hela 

alltihop. Vi kan inte ha en situation där man inte från den kommunala ren-

hållningsmyndigheten har friheten att hantera den här frågan på ett sådant 

sätt som man finner lämpligt. Det blir jättesvårt. Jag är helt medveten om de 

problem som avfallshanteringen på Åland har. Jag tycker också att avfalls-

hanteringen har kommit en bra bit på vägen. Framförallt i de kommuner som 

nu är medlemmar av kommunalförbundet MISE har man nu lyckats börja 

städa upp den djungeln på ett bra sätt. Inom ett antal år kommer vi att ha en 

mycket väl fungerande avfallshantering via MISE. Jag är bland de första som 

beklagar att det finns kommuner som har valt att gå ur och tror att man den 

vägen ska hitta andra möjligheter som ska vara billigare. Jag tror att samar-

bete är den väg som man borde ha tagit ifrån första början. Jag hade också 

hoppats på att så många som möjligt hade valt det.  

Så är situationen just nu. Om landskapsregeringen vill driva det i en annan 

riktning så kan man ta till lagstiftningsmetoder i så fall. Så länge vi har 16 

kommuner och man anser att vi ska ha 16 kommuner så har var och en av 

kommunerna också friheten att göra de här sakerna. Vi återkommer egentlig-

en till samhällsstrukturen även vad gäller den här frågan. Om vi hade haft 

färre kommuner så hade det sett annorlunda ut. 

Herr talman! Ett annat område som jag vill beröra handlar om miljö- och 

hälsoskyddsmyndigheten. Myndigheten har nu funnits 3-4 år, om jag inte 

minns helt fel. Jag tror att myndigheten tillkom precis när den här landskaps-

regeringen tillträdde och den förra avgick. (Från salen; 3 år.) 3 år, tack för det 

ministern. Myndigheten har fått både ris och ros. Jag personligen hör till dem 

som trodde på utvecklingen, trodde att det skulle göras på det här sättet. Jag 

var med och omfattade en lag som skapade det här. Det som ändå är viktigt, 

när man har gjort nya saker, är att man får till stånd utvärderingar.  

Om jag inte minns helt fel så i den budget som vi diskuterade senaste år så 

fanns utvärderingsprojektet med som en viktig del. Jag skulle gärna se att 

ministern under något anförande eller i någon replik kunde redogöra lite för 

vad utvärderingen har visat och vad man har kommit fram till.  

Jag noterar att man äskar om pengar till en ny tjänst som jurist. Jag antar 

att det är en följd av det arbete som man har gjort vad gäller utvärderingen. 

Annars känns det lite konstigt att i det läget säga att man behöver just en ju-

rist. Förändringar man gör borde bygga på de slutsatser man har dragit av ett 

utvärderingsarbete. Det skulle vara intressant att få lite mer information 

kring detta. Jag tror också att finansutskottet kan ha orsak att titta lite när-

mare på hur utvärderingen har genomförts, vad resultatet har blivit och vilka 

slutsatser man drar av detta. 

Herr talman! Sedan vill jag komma in på en annan sak som vtm Lindholm 

var inne på igår. Det gäller ambulanssjukvården. Vtm Lindholm pratade om 

ett EU-direktiv som kan komplicera ambulanssjukvården på Åland i framti-

den. Jag är väldigt osäker på vad EU-direktivet egentligen säger.  

Runt omkring oss har utvecklingen på ambulanssjukvården gått vidare 

ganska snabbt i förhållande till situationen på Åland idag. Man har runt om-

kring oss höjt kompetensnivån i ambulanserna ganska rejält. Tidigare hade 

man ofta kortare utbildningar på närvårdarnivå och till och med ännu kortare 

utbildningar som grundutbildning för dem som finns med som personal i 
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ambulanserna. Nu går utvecklingen mot att det ska finnas sjukskötare i am-

bulanserna. Hos oss har vi haft och har en situation där ambulanssjukvården 

sköts i samarbete med räddningsverket i Mariehamn, man har kombinerat 

tjänsterna. Traditionellt har det funnits en utbildning som har inneburit att 

när man har utbildat sig till brandman så har man också fått en ganska gedi-

gen utbildning inom det medicinska. Tyvärr har utvecklingen varit sådan att 

utbildningarna t.ex. i Sverige, där största delen av våra brandmän idag utbil-

dar sig, där får man överhuvudtaget inte längre någon sjukvårdskunskap på 

den här nivån som man behöver för ambulans. Det betyder att man måste 

komplettera det senare. Det är inte det lättaste nu när riktningen går mot att 

man ska ha en sjukskötarutbildning. Då blir utbildningen väldigt lång för 

dem som ska komplettera det här.  

I Finland finns fortfarande en räddningsmannautbildning där man får en 

utbildning också för att klara av grundläggande vård i ambulans. Men där har 

vi ett jättestort problem, ni kan säkert gissa vad det är. Utbildningen ges av 

räddningsinstitutet i Kuopio och utbildning på svenska har åtminstone inte 

ordnats under de senaste fem åren. Detta medför att vi har ett problem här vi 

framtiden ska skapa en kompetens för dem som ska jobba i de åländska am-

bulanserna. Om vi i framtiden ska en kombination mellan brandman och nå-

gon som kan sjukvård?  

Under de senaste åren har man löst detta genom att man har använt per-

sonal som är utbildade närvårdare, ibland har man haft kortare kurser så att 

man har fått ett väldigt smalt område att man enbart har kunnat jobba inom 

ambulansverksamhet. En sådan kurs pågår just nu efter ett initiativ från Ma-

riehamn som utför ambulanssjukvården. Det är landskapsregeringen och 

ÅHS som är ansvarig även för den sjukvård som utförs i ambulanserna. Pro-

blemet är att den typen av utbildning försvinner när vi snart är de enda som 

använder oss av dagens system. Samtidigt är dagens system ett mycket kost-

nadseffektivt sätt att använda resurserna på.  

Nu skulle det vara viktigt som jag ser det, jag riktar mig både till finansut-

skottet och till landskapsregeringen, att man ganska snart borde lägga ner en 

fot och säga vilken nivå vi ska ha på vår ambulanssjukvård. Det finns många 

yngre människor som är väldigt intresserade av att studera vidare inom det 

här området men som i dagsläget har väldigt svårt att få klart för sig vad de 

ska göra. Hur ska de söka vidare och på vilka nivåer ska de studera? Här 

borde landskapregeringen ge ett besked om vilken nivå man kommer att ha. 

Utgående ifrån detta måste man sedan också se till att nödvändiga utbild-

ningsvägar finns. 

Jag hoppas på att man kan titta lite på det här. Ambulanssjukvården är en 

viktig del av sjukvården. Det är första delen i den kedja av vård som ska klaffa 

när en olycka händer eller allvarlig sjukdom uppstår. Därför vill också lyfta 

den här saken i ett anförande på detta sätt. Lite över tiden drog jag också. 

Tack, herr talman. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Först avfallsplanen, landskapsregeringen är mycket väl 

medveten om att avfallsplanen är detaljrik i den kritik som fanns. Av-

fallsplanen togs fram av kommunerna i MISE och också av de kommu-

ner som var utanför MISE. Det fanns ett önskemål att planen skulle se 

ut så här. Man tog avfallsplanen och kommunerna har varit med och ut-
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format den. Det är förstås ingenting som är skrivet i sten, den ska revi-

deras och den ska hållas up to date.  

När det gäller ÅMHM så är det en utvärdering som ska göras. Den är 

alltså inte gjord ännu. Den utvärderingen ska sättas i gång och göras och 

därefter får man se hur man kan rationalisera och förbättra verksamhet-

en. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Till det sista först, jag tycker att det är synd att man inte har gjort utvär-

deringen av ÅMHM. Det skulle ha varit bra när man går in och äskar om 

en ny tjänst att ha detta i bakgrunden. Minister Sjögren lyfte i ett tidi-

gare replikskifte fram här att den här förstärkningen behövs. Det skulle 

vara bra att ha en utvärdering i botten som visar att en sådan tjänst 

verkligen behövs. Jag tror att det skulle vara viktigt i ett sådant läge att 

känna att man faktiskt ger de förstärkningar som behövs för den här 

myndigheten. Det är viktigt att den inställning som finns ute hos all-

mänheten är så positiv som möjligt. En myndighet som ska jobba med 

de miljöpolitiska frågorna bör ha allmänhetens förtroende för att kunna 

göra ett bra jobb. Där finns det en del att göra, även fast jag tycker att 

man har gjort ett bra jobb så här långt också. 

Vad gäller avfallsplanen så är jag medveten om att kommunerna hade 

möjlighet att ge sin synpunkt. Åtminstone ett antal av de utlåtanden 

som jag har sett har just innehållit synpunkterna att planen var för de-

taljrik, inte åt andra hållet. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Avfallsplanen togs fram i samarbete med kommunerna. 

När det gäller juristtjänsten så var det ett uttryckligt önskemål ända 

från tillblivelsen av myndigheten att man behövde juristkompetens, ef-

tersom det handlar så mycket om rättssäkerhet för medborgarna. 

När det gäller direktivet och ambulanssjukvård så delar jag den upp-

fattningen att landskapsregeringen behöver sätta ner foten. Det behöver 

komma långsiktighet i ambulanssjukvården och vi behöver se hur vi ska 

fullfölja utbildningen i framtiden. Det blev en lite Ad hoc lösning den 

här gången. 

Åland har väldigt speciella förhållanden när det gäller brand- och 

räddningsväsendet, men även tidigare har ambulansen varit bemannade 

av sjuksköterskor. Då var ambulansen stationerad på akuten. Jag har 

själv åkt ambulans som sjuksköterska. Det finns säkert möjligheter att 

lösa den frågan. Men vi behöver ge klartecken ifrån landskapsregering-

ens sida. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Vad gäller ambulanssjukvården så tror också att man bör 

ta en ordentlig funderare på hur man även kunde stärka upp kunskap-

erna där för framtiden. Man ska ta vara på det som minister Sjögren nu 

är inne på, dvs den sjukvård och kompetens som både finns och kan 

komma att finnas i framtiden. Vi har, mig veterligen, också en hel del 

människor som nu studerar till ambulanssjukvårdare och som skulle 

kunna komma hem och jobba. Man måste hitta mixen mellan att kunna 

använda sig av ett kostnadseffektivt system, samtidigt som man får in 
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mera kunskap. Det tror jag också är möjligt bara man sätter sig ner och 

skapar det systemet. 

Till sist vad gäller avfallshanteringen igen, visserligen var kommu-

nerna med i det här arbetet, men att påstå att kommunerna rakt av och 

framförallt att MISE skulle ha begärt att planen skulle vara detaljrik och 

gå in på sådana detaljer som t.ex. på vilken nivå avgifterna ska ligga, där 

skiljer sig våra åsikter åt väldigt mycket, minister Sjögren. Jag har varit 

med och gett ett utlåtande. Jag var väldigt, väldigt tydlig om att den här 

typen av frågor tycker jag inte att landskapsregeringen ska gå in och 

säga saker och ting om.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl 

Herr talman! Landskapsregeringens övergripande målsättningar för social-

vården och hälso- och sjukvården är dels att förebygga och förhindra social 

utslagning och trygga socialvårdsverksamheten. Främja befolknings tillgång 

till likvärdig och trygg socialvård och hälso- och sjukvård.  

Jag tänkte främst gå in på hälso- och sjukvården. Regeringen vill skapa 

förutsättningar för en god hälso- och sjukvård utifrån patientens behov och 

önskemål. ÅHS erbjuder varje enskild ålänning högkvalitativ hälso- och sjuk-

vård med egna eller samverkande resurser samt i samarbete med övriga sam-

hällsfunktioner. Visionen för verksamheten är att Ålands hälso- och sjukvård 

ska framstå som en förebild för god vårdkvalitet, patientbemötande och en 

för samhället god totalekonomi samt som en arbetsplats där personalen kän-

ner sig motiverad. Detta enligt planen för hälso- och sjukvården 2011.  

Vid allt samhälleligt beslutsfattande bör vikten av hälsan beaktas. Vid si-

dan av en bred och förebyggande hälsopolitik betonas betydelsen av en väl-

fungerande hälso- och sjukvård som är tillgänglig för hela befolkningen. 

Kännetecknande för ÅHS verksamhet ska vara ett gott bemötande, god vård 

förebyggande verksamhet och kompetent personal. 

År 2010 har varit ett tufft år för ÅHS på grund av de besparingar som man 

har ålagts och som man har varit tvungna att verkställa. 

Personalen har arbetat otroligt bra med att finna lösningar till besparingar 

och de ska de ha en eloge för. Trots de hårda besparingskraven har verksam-

heten fungerat bra, anser jag.  

Vad gäller budgeten 2010 så kommer den att hålla och som det såg ut vid 

senaste budgetuppföljning så kan kanske ytterligare besparingar göras, om 

inte några oförutsedda händelser inträffar. 

Under debatten har det framkommit farhågor om att hälsocentralen skulle 

försvinna från norra Åland när det gäller fastighetsförsäljningen i Godby. Jag 

vill åtminstone med det bestämdaste säga att inom ÅHS styrelse så finns det 

inte några sådana planer att dra in verksamheten i Godby. 

Ett av verksamhetsmålen för primärvården är att i samarbete med hem-

tjänsten i Mariehamn som pilotområde utveckla planering och rehabilitering 

av äldre i hemmiljö. Skapa ett organiserat samarbete mellan staden och be-

rörda inom hälso- och sjukvården. Att samordna hemservice och hemsjuk-

vård som sammanhållen hemvård mellan fyra landsbygdskommuner och 
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ÅHS görs på försök och kommer att utökas med flera kommuner om försöket 

utfaller väl. Detta nämnde också minister Sjögren i sitt anförande.  

De kommande åren innebär även stora utmaningar för den psykiatriska 

kliniken p.g.a. flytt från tidigare utrymmen till nybyggda vid ÅCS. Flytten gäl-

ler även avdelningsvården från Grelsby sjukhus samt vuxenpsykiatriska mot-

tagningen och BUP. 

Arbetet med att förverkliga Gullåsenrapporten påbörjas. För att förverkliga 

framtida geriatri och rehabiliterande verksamheten bör Gullåsenfastigheten 

ses över för att moderniseras.  

Styrelsen för ÅHS har tillsatt en planeringskommitté med uppgift att se 

över och prioritera de kommande byggprojekten. Avsikten är att ta fram en 

reviderad plan för om- och tillbyggnad utgående från nu kända behov.  

Behovet av investeringar verkar vara oändligt bl.a. ombyggnad av medicin-

avdelningen, läkemedelscentralen, obduktionsutrymmena och nybyggnation 

av IVA/dialysavdelning. Dessa om- och tillbyggnader kommer förhoppnings-

vis att leda till bättre patientomhändertagande och i förlängningen rational-

iseringar och därmed också inbesparingar.  

ÅHS driftsbudget utgör 75,98 miljoner euro under 2011. Om man exklude-

rar kostnadsansvaret för helikopterberedskap och kostnader för studerande-

vården samt återför personalkostnadsbesparingen som genomfördes 2010 

innebär detta att budgeten ökar med 1,3 miljoner.  

I debatten har också många gånger framkommit, kanske inte just den här 

gången vilket är glädjande, att ÅHS är för dyrt och att vi måste bestämma oss 

för på vilken nivå vi ska lägga servicen. Vad betyder det då? Ska man dra en 

åldersgräns om man ska få behandling eller inte? Jag vill inte vara med om 

att man ska sätta en åldersgräns om man ska operera en människa eller inte.  

Enligt landskapslagen om hälso- och sjukvård så svarar landskapet för att 

befolkningen erhåller hälso- och sjukvård. Jag ser det som väldigt svårt att 

man ska utesluta någon.  

Kan vi erbjuda vård hemma på Åland som vi är skyldiga till att ordna så 

ska vi göra det ettdera med köptjänster, vi ska inte diskriminera någon. Vård 

utanför Åland har inte precis visat sig vara den billigaste vården.  

Summa summarum anser jag att vi har en god hälso- och sjukvård på 

Åland.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det var ett väldigt bra anförande som ltl Dahl höll. Det sista 

tycker jag att var det bästa, att inte någon ska diskrimineras. Man har 

rätt att få vård oavsett ålder, sexuell läggning, ras eller kön har jag sagt 

tidigare. Det är glädjande att ltl Dahl också har den uppfattningen. 

Någonting annat vore ju förstås bedrövligt. 

Ska jag uppfatta det som så att när ett initiativ kommer i ÅHS styrelse 

angående kvinnor som lever i par tillsammans och deras möjligheter att 

också få infertilitetsbehandling så kommer också ltl Dahl att stöda det? 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack herr talman! Vad jag förstår så har vi inte lagstiftningsbehörighet-

en på det området. Men, jag kommer inte att diskriminera någon.  
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Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Med anledning av en enkel fråga vad beträffar infertilitetsbe-

handling inom ÅHS så gav landskapsregeringen svar och redde ut det 

väldigt ingående och bra. Det gav vid handen att det är ÅHS styrelse och 

upp till oss att bestämma huruvida vi vill införa den här verksamheten. 

Där har jag sagt och jag har också stöd i från socialdemokraterna att 

lyfta den här frågan. Jag har förstått att också minister Sjögren är in-

tresserad av frågan och har uttalat sitt stöd. Därför vill jag nu också ef-

terhöra ltl Ulla-Britts Dahls stöd i den här frågan, eftersom vi kommer 

att lyfta den i ÅHS styrelse.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Eftersom jag inte tycker om att diskriminera någon så blir svaret ja.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tycker också att det var ett bra anförande som ltl Ulla-

Britt Dahl höll. Jag håller med henne i de principer som hon uttalar, all-

deles särskilt att man inte inom ÅHS ska diskriminera någon. Men det 

sker dagligen inom tandvården. Tandvården inom ÅHS är förbehållen 

endast vissa grupper. Den är inte tillgänglig för alla. Hur ser riktigt libe-

ralerna på detta? Nu skulle jag vilja ha ett svar på frågan och inte någon 

utredning, och inte på sikt och inga överväganden utan ett klart svar. Är 

det att diskriminera eller är inte att ha tandvården organiserad som man 

har det på ÅHS? 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Jag kan inte se det som diskriminering idag, men det är 

klart att så fort det finns möjligheter så ska tandvården utökas så att den 

blir tillgänglig för alla. Nu har man ju prioriterat vissa grupper istället. 

Om ltl Sundback anser att det är diskriminering så får det väl stå för 

henne. Eftersom det finns för få resurser så har man valt att prioritera 

vissa grupper.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Men så gör man ju inte inom andra sektorer inom ÅHS fast det inte 

finns resurser där heller. Inom öronkliniken finns det väldigt ont om re-

surser, men inte säger man åt folk; nej du har sådana öron att du inte får 

komma hit och vi behandlar inte dina öron. Men så gör man ju inom 

tandvården, man diskriminerar tydligt och klart och säger att alla andra 

får gå någon annanstans, vi tar bara barn och unga. Nog är det väl dis-

kriminering?   

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Vi kanske ser det på olika sätt om det är diskrimine-

ring eller inte. Alla har ju möjlighet att komma till den allmänna tand-

vården om det är akut. Den möjligheten finns. Det jobbas på det här. 

Resurser måste ju komma fram så småningom, men det är kanske inte 

den bästa tiden just nu. 
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Först vill säga att jag stöder ltl Ulla-Britts Dahls åsikter om att 

vården inte är för dyr. Detta med pengar och service följs lite åt. 

Vården tillika omsorgen för de äldre står mig mycket varmt om hjärtat. De 

som är sjuka och de som behöver äldreomsorg hör till de svaga grupperna i 

samhället. Vi måste prioritera dem mera. Äldreomsorgen som är ett kommu-

nalt åtagande har landskapsandelssystemet givit kommunerna medel för att 

kunna upprätthålla en bra äldreomsorg.  

I Saltvik har man, inte i vackra ord, utan i handling visat hur man tar hand 

om sina äldre som behöver omsorg. När många andra kommuner har byggt 

monument över det ena och det andra, som inte tillhör kommunens kärn-

verksamheter, så har man i Saltvik istället byggt ändamålsenliga lokaler för 

äldreomsorgen och inrymt detta med hög kvalité av de mjuka värdena, dvs 

bra personal med hög personaltäthet. 

Minister Katrin Sjögren kan nog vittna om detta efter att hon senaste helg 

invigde de nya lokalerna. För övrigt har Saltvik i sin kärnverksamhet mycket 

konkurrenskraftiga verksamheter. Vi pratar mycket om samhällsreform. I 

Saltvik har man redan infört den.  

Sjukvården vid vårt sjukhus håller hög kvalité på de områden vi handhar. 

Inom köpta tjänster hålls det också en högklassig kvalité på. Ser vi till eko-

nomin så kan vi konstatera att ÅHS verkligen har tagit sitt ansvar. Det här 

ska styrelsen och sjukhuspersonalen ha en eloge för. 

Bokslutet för år 2008 visar att kostnaderna för sjukhuset var 71 miljoner 

euro. I år beräknas kostnaderna bli 70 miljoner euro, alltså en minskning 

med 1 miljon euro. För 2011 budgeteras 74 miljoner euro om vi räknar bort de 

nytillkomna kostnaderna för helikoptertjänsten som belastar detta konto. Det 

här betyder, herr talman, en ökning om endast 1,3 procent medan inflationen 

har varit 3,5 procent under samma tid per år. Det här visar att i faktiska tal så 

har sjukhuset fått mindre pengar att röra sig med. Det här har man delvis 

kommit emot med en mer effektiv verksamhet. Både styrelsen och personalen 

har verkligen satt manken till och de har följt lagtinget som många avdel-

ningar inte har gjort.  

Det har också betytt längre köer inom flera områden. Jag är rädd nu, herr 

talman, att man börjar gå för långt vad det beträffar besparingar på vår sjuk-

vård och genom att sakta mak försämra den och förlänga köerna osv. Ser vi 

på väntetider på sjukhuset så börjar det bli besvärande. Jag har här en kölista 

som jag har fått från sjukhuset. För mig är inte det acceptabelt. Som exempel 

så har hälsocentralen i Godby en väntetid på tre månader för icke akuta pati-

enter. Psykiatrienheten har också en väntetid på tre månader. 

Inom rehabiliteringen är det inte ovanligt med en till två månaders vänte-

tid där sjukskrivningen på grund av detta blir onödigt långa som i sin tur kos-

tar onödigt lidande och också pengar. Det är inte acceptabelt, tycker jag.  

Inom ortopedin har och är det långa köer t o m ett års väntetid och operat-

ionsköerna har varit månadslånga. Nu har det förbättrats sedan man har fått 

tag i läkare. Jag anser att man redan tidigare hade kunnat köpa in privata 

tjänster till både höft- och axeloperationer. Men det har inte funnits pengar 

till det, har det sagts åt mig. 
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Herr talman! Här tycker jag att vi prioriterar fel. Vi måste prioritera mera 

till sjukvården och mindre till annat som inte tillhör vård, skola och omsorg. 

Socialdemokraterna har under många år tagit upp tandvården. Det är inte 

lätt att införa nya verksamheter, det kostar. Men jag håller med om deras re-

sonemang, varför inte ha en mera likvärdig tandvård när vi har mera likvär-

dig öronvård. 

Det är nu tid att landskapsregeringen sätter sig ner på allvar och tittar om 

det är möjligt att vi kan prioritera om så att vi kan ha en annorlunda och mer 

rättvis tandvård. Jag säger inte att vi ska införa det, det beror säkert på pris-

lappen. Men jag tycker att tanken är god.  

Herr talman! Jag skulle kunna fortsätta inom det här området egentligen 

hur länge som helst i o m att det står mig mycket varmt om hjärtat. Jag inser 

att vi, tyvärr, i sakta mak håller på att försämra sjukvården på Åland. Det har 

jag personligen tagit reda på. Säkert finns sådana personer som kan demen-

tera det här. 

Till sist, herr talman, vill jag be att finansutskottet begrundar detta, gärna 

höra folk inom sjukvården och kanske vid behov komma med en ompriorite-

ring så att sjukvården i framtiden får åtminstone minst lika mycket pengar 

som inflationen säger. Tack, herr talman.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag håller med ltl Runar Karlsson angående hans uttalande om 

att det är oacceptabelt att ha så långa vårdköer. Det här ska sättas i re-

lation till att vi har blivit tvungna att permittera inom det här verksam-

hetsområdet. Vi har inte fått det instrumentet till ÅHS styrelse att göra 

lönejusteringar, det har inte levererats ifrån landskapsregeringen. Vi har 

gjort vår läxa i motsats till andra avdelningar som inte har gjort det. 

Idag kan vi konstatera att det vi gjorde kanske var fel, för det har blivit 

försämringar, men vi trodde att alla skulle spara.  

Det skulle vara väldigt intressant om ltl Runar Karlsson redogör för 

vilka förslag och åtgärder trafikavdelningen borde ha gjort, som man 

inte har gjort.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Det är lite som vtm Gun-Mari antyder att sjukvårdspersonalen 

resonerar; varför har vi sparat när inte andra behöver spara? Om saker 

ändå klubbas igenom i lagtinget. Det här är förödande för det ekono-

miska medvetandet. Jag kan vara ytterst tydlig; jag anser att den miljon 

som trafikavdelningen fick senast i tilläggsbudgeten var katastrofal för 

det ekonomiska tänkandet. Man köper grävmaskiner, man krossar skär-

gårdstrafiken och man kör på som vanligt. Man har bra kunnat dra in 

tvärgående linjen på vintern, där hade man sparat 600-700 euro. Men 

det gjorde man inte, varför vet jag inte? Om jag ska prioritera om så drar 

vi in tvärgående linjen i vinter, det sparar en halv miljon, och vi sätter 

pengarna på sjukvården istället. Det skulle vara en bra lösning för mig 

om man kan göra så, men det kan man tyvärr inte.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Vi kan konstatera att de förslag som man kom med från trafi-

kavdelningen i budgeten 2010 hade inte något relevant underlag. Man 

hade inte möjlighet att genomföra dem. Det var en chimär för att man 
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skulle visa på att siffrorna stämde, men det fanns ingen verklighets-

förankring, tyvärr. Det här har jag sagt i flera anföranden det här året. 

Det har blivit på bekostnad av gamla och sjuka, precis som ltl Runar 

Karlsson också här i sitt anförande sade. Jag vill inte vara med om att vi 

återupprepar det här förfarandet för 2011. Det är ltl Runar Karlsson del-

aktig i att se till så att det inte blir på det sättet. Han sitter som centerle-

damot och vi har en centerminister för trafikavdelningen.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Absolut, herr talman, jag har delansvar här. Vtm Lindholm säger att det 

var en chimär, det var inte alls någon chimär. Man äskade om pengar, 

man fick pengar och så ska man hålla sig till det. Inte är det något pro-

blem att dra in några linjer i skärgårdstrafiken, då sparar man pengar. 

Det är praktiskt möjligt att göra det om lagtinget säger så, vilket man 

gjorde. Varför man inte gjorde det förstår inte jag. Det värsta är att i 

årets budget så står det nu under trafikavdelningen att bränslekostna-

derna är 55 cent per liter. Så ligger kostnaderna redan idag, stiger priset 

med 10 cent så kommer man om 3 månader att begära 700 000 till för 

trafikavdelningen. Jag utgår nog från att man nu ser till att trafikavdel-

ningens volym är så att den verkligen också håller i praktiken, så att vi 

kan prioritera om till sjukvården. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Den här kölistan som kollegan Karlsson här drog fram, vi 

ska komma ihåg att det är ett maximum för icke akutfall. Det är väldigt 

felaktigt att ge Ålands folk en bild att det här är läget på ÅHS. Vi har be-

tydligt kortare köer än vad man har i Finland och i Sverige. ÅHS är, i 

den belysningen, nästan utan köer, men det finns köer, det är riktigt. 

Köerna ska ner. Min uppfattning är att kostnadseffektiviteten inom ÅHS 

på flera håll kan utvecklas och därmed ge oss kortare köer. Jag tror att 

detta är det första som man nu ska göra inom ÅHS styrelse, att fortsätta 

med kostnadseffektiviteten och fortsätta med organisationsreformen 

med ökat ansvar på klinikerna, vilket antagligen kommer att resultera i 

det också.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Jag vet att ltl Jansson gör ett ypperligt jobb i ÅHS styrelse, vil-

ket har sagts åt mig, till och med av personalen. Tillsammans med de 

andra ledamöterna i ÅHS så försöker man verkligen och det visar sig att 

man lyckas. Jag kanske var otydlig när det gäller köerna, inom hälsocen-

tralen gällde det inte akuttider när jag sade att det var så lång väntetid 

och så är det inte. Men onkologin var ju stängd en vecka. Jag tror 

knappast att det på andra sjukhus runt omkring oss har varit stängt. Jag 

vet att vi rent allmänt har bättre sjukvård än i Sverige och i Finland. Vi 

har en egen självstyrelse, vi ska prioritera det som vi ska prioritera. Om 

vi prioriterar att vi ska ha bättre sjukvård än vad man har på andra stäl-

len så då gör vi det. Vi vet att befolkningen vill ha det så. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Sedan är jag också bekymrad över att minister efter mi-

nister och tidigare ministrar och lagtingsledamöter ifrån majoritetspar-

tierna inte kan svara på detta med likvärdig tandvård, det är som om 

man inte skulle vara insatt i det. Jag kommer i mitt anförande här fram-

över att ge ett kostnadsneutralt förslag på hur en sådan lagstiftning ska 

se ut, alltså en likartad lagstiftning som i riket. Det är egentligen ganska 

enkelt. Kan tidigare minister Runar Karlsson svara på varför man inte 

har ändrat lagstiftningen så att den blir sådan? Den kan faktiskt vara 

kostnadsneutral i förhållande till dagsläget. Är detta inte någonting som 

har slagit kollegan tidigare?  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Varför det inte har diskuterats mera än det har gjorts inom regeringen 

kan jag inte svara på. Det är klart att allting gäller prioritering, pengarna 

ska räcka till mycket. Jag har inte den kunskapen inom detta område. 

Rent allmänt tilltalar det mig att vi ska ha en tandvård som är mera rätt-

vis. Hur det sedan ska se ut i detalj kan jag inte svara på. Jag sade min 

åsikt här rent allmänt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Jag kan inte riktigt hålla med Runar Karlsson om att 

vi har fått en försämrad hälso- och sjukvård. Om man helt stirrar sig 

blind på köerna och utgår ifrån att det är den absoluta sanningen så 

kanske man kan tycka så. Men är man dålig så kan man komma på akut-

tider. Jag ringde igår morse klockan nio och fick komma till hälsocen-

tralen klockan elva. Jag tycker inte att det är så dåligt. 

Sedan tar också ltl Runar Karlsson fram tandvården och även öron-

vården. Jag tycker heller inte att man kan jämföra dem rakt av, för vi har 

ju dock en offentlig tandvård. Om vi inte skulle hyra in läkare utifrån så 

hade vi inte en offentlig öronvård.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Om vi har fått en försämrad sjukvård eller inte kan man 

jag alltid sia om. Mening med mitt anförande var att försöka bromsa i 

tid. Utvecklingen har gått i sakta mak, man har fått 1,3 procent mera 

pengar varje år och inflationen har varit 3,5 procent. Man har ju fått 

mindre pengar. Någonstans måste det synas. Man kan inte effektivera 

hur länge som helst, fast det ordet har blivit så hemskt modernt här. Nå-

gonstans måste det börja synas. Jag vill mota Olle i grind och säga att nu 

räcker det, nu måste vi stoppa minskningen. Vi måste se på andra av-

delningar och minskade där istället. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Det är klart att man kanske kan titta på andra avdel-

ningar och föra mera medel till sjukhuset. Jag har inte alls någonting 

emot detta. Men jag tycker det är fel att säga att vi har fått en försämrad 

hälso- och sjukvård, för det har vi inte. Jag kan inte uppfatta det på det 

sättet. 
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Inom ortopedin vet jag att det har blivit försämringar. Det är mycket på 

grund av att det inte funnits läkare. Men man hade kunnat köpa tjäns-

ter. Jag vet om många åldringar som går åratal och väntar på en höftop-

eration, man har inte fått operation.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Antingen kan man föra en saklig och konstruktiv debatt 

och ta ansvar för ekonomin eller så kan man satsa sina minuter på att 

försöka bli återvald tredje söndagen i oktober nästa år. Sedan får var och 

en bedöma hur de olika ledamöterna agerar. Man kan ju fråga sig om 

Runar Karlsson verkligen är med i centern? Är han centerpartist, med 

tanke på den verklighet som han målar upp? Det är detta som vi 

obundna har sagt att är problemet med den ekonomiska politiken. Man 

lyckas med inbesparingar på ÅHS och man misslyckas på andra avdel-

ningar. Det är ju ofta centerledda avdelningar, tyvärr, som inte lyckats.  

Det behöver inte vara fel det som man gör på ÅHS, men i relation till 

de andra icke genomföra inbesparingarna så blir det faktiskt fel. För det 

här är någonting som vi alla vill prioritera. Jag vet inte om någon politi-

ker som inte vill prioritera sjukvården. Om det är någon som inte vill det 

så kan man ju säga det här i debatten, men jag tror inte det finns någon. 

Det är klart att alla vill prioritera sjukvården.  

Det är mycket märkligt att stå här som centerpartist och föra fram 

den här verkligheten. Är det inte ett problem med de olika versionerna? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ltl Sundman har problem med vad jag säger i anförandet. 

Jag har själv inte några problem att säga min åsikt, vilket jag kommer 

att fortsätta att göra oberoende vad ltl Sundman säger.  

Sedan detta att slippa in i lagtinget, först ska man ju ställa upp i lag-

tingsvalet om man ska slippa in. Det är inte därför som jag står här. Jag 

har varit 12 år i politiken, för mig kanske det räcker i så fall. Det handlar 

inte alls om detta. Det handlar om att värna om de svaga i samhället och 

det tänker fortsätta att göra, oberoende vad ltl Sundman tycker att det 

beror på. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det var intressant att höra vilken typ av politiker Runar 

Karlsson själv ansåg sig vara av dessa två olika som jag nämnde i början 

av den första repliken. Det var intressant. 

Om ltl Runar Karlsson har uppfattningen att nu måste man genom-

föra inbesparingar på t.ex. näringsavdelningen och trafikavdelningen 

som man tidigare inte har lyckats med, kan vi förvänta oss en förändring 

då? Så att centerns ministrar nu driver igenom sina inbesparingar så att 

vi får en bättre relation, att de inbesparingarna som vi gör på ÅHS inte 

är de enda, utan att man sparar också i andra delar av förvaltningen. El-

ler kommer vi fortsätta att se ytterligare ökade konsumtionsutgifter över 
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hela linjen i nästa budgetförslag? Hur blir verkligheten framdeles? 

Kommer det att bli förändringar? Vad tror ltl Runar Karlsson?  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Man får väl försöka skryta lite, i och med att ltl Sundman 

frågade vad jag tänker göra och har gjort. Under min tid som trafikmi-

nister steg kostnaderna och driften med 20 procent under åtta års tid, 

medan övrig verksamhet steg med 45 procent. Det här har bl.a. ltl Tor-

sten Sundblom bekräftat flera gånger här i salen. Redan då kämpade te 

jag för att vi måste spara på icke kärnverksamheter till fördel för kärn-

verksamheter. Det här kan jag gärna ge skriftligen åt ltl Sundman, om 

han behöver. Det är så som jag menar att man ska jobba och så borde 

man jobba långsiktigt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Landskapsregeringen har hela tiden hävdat att sjukvården, 

jämte utbildningen är de prioriterade kärnområdena som vi ska värna 

om. Det står vi fast vid. Det ifrågasätts på gång efter annan och det har 

ifrågasatts många gånger under debatterna av ltl Karlsson, nu senast i 

dag ifrågasattes det. Jag har kompletterat siffrorna som jag visade i 

samband med presentationen av budgeten i förrgår gällande utgifter per 

person här på Åland och jag kommer att visa dem senare under dagen. 

Det är siffror från 2008 till 2011. Det stämmer, vi har bibehållet dem 

och till och med ökat dem lite grann i verkliga tal när det gäller sjukvår-

den.  

När det gäller sjötrafiken har kostnaderna per person gått från 839 

euro till 560 euro per person. Det är en dramatisk minskning. Jag ska 

visa siffrorna senare. Däremot kan man utläsa en sak från det sista året 

när ltl Karlsson var ansvarig och lade en budget för trafikavdelningens 

del till landskapsregeringen. Då steg kostnaderna för väghållningen med 

5-6 procent. Då kan man bedöma vad personen tycker att kärnverksam-

het är.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Jag tycker att finansministern ska titta lite längre tillbaka. Titta 

tillbaka till år 1999 och framåt hur utvecklingen har varit inom trafikav-

delningen. För övrigt var det inte jag som lade budgetförslaget utan det 

var finansministern som lade budgetförslaget. Här har han tydligen 

missat det.  

Sedan kan man återigen visa med vackra ord i budgeten att man ska 

förbättra sjukvården osv. Så gör man ofta, det är vackra glosor, men lite 

verklighet. Jag har tagit reda på hur det ser ut i verkligheten. Jag har va-

rit och intervjuat folk och frågat dem som berörs. Hur ser det ut? Vad 

tror ni? Jag har faktiskt fått en liten annan bild. Vi har säkert en jättebra 

sjukvård idag men trenden är inte tillfredsställande, tycker jag.  
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Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Varenda euro som vi får utrymme för att placera i sjukvår-

den är en välsatsad euro, absolut. Men faktum kvarstår, i sjötrafiken har 

vi minskat dramatiskt från över 800 till 560. Likadant när det gäller 

överföringar till näringslivet, från 983 euro per person till 560 euro per 

person. När det gäller sjukvården har vi höjt något och det har vi gjort i 

finanskrisens tider. Det kan hända att ltl Karlsson höll i tömmarna för 

trafikavdelningen tidigare. Men de förslag som nu läggs fram här från 

talarstolen genomfördes absolut inte under ltl Karlssons egen tid. Fak-

tum kvarstår, i den sista budgeten som trafikavdelningen lade, via fi-

nansministern givetvis, fanns en prioritering på att höja anslag med ett 

antal procent på väghållningen, mycket mer än för sjukvården. Hur se-

dan projekten fördelades i vårt vackra örike är kanske en annan historia. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag förstår att finansministern prioriterar skärgårdstrafi-

ken framför sjukvården, det må han nu göra. 

Titta på utvecklingen på trafikavdelningen från 1999 till 2008 och 

jämför den med annan verksamhet. Ta inte en liten bit ett år, det är oer-

hört osakligt. Jag ska maila siffrorna åt finansministern så får han 

kanske en annan syn på saken. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag får tacka för ltl Runar Karlssons engagemang för hälso- och sjukvår-

den. Det är riktigt att det har skett inbesparingar där som har lett till 

sämre tillgänglighet och mera stängda dörrar. Huvudorsaken till detta 

är ju de permitteringar som gjordes i fjol och att personalen har varit le-

diga istället för få sin semesterpenning utbetald. Oppositionen sade i fjol 

nej till permitteringarna. Majoriteten i ÅHS styrelse sade till om med nej 

till permitteringarna, men landskapsregeringen hade en annan åsikt. Vi 

ville redan då tillföra mer till ÅHS och vi vill inte stänga en avdelning på 

Gullåsen. Men tyvärr, majoriteten hade en annan uppfattning och det 

har vi fått leva med inom ÅHS. Vi har försökt effektivera och göra så gott 

det går inom de ramar som nu är tillgängliga.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Jag tycker det här är riktigt roligt nu. Äntligen börjar vi få lite 

sting i debatten och lite olika åsikter. Jag älskar detta, mera sådant. Man 

sitter ofta här och jamar med varandra. Vi måste ha mera åsikter och 

tycka till mera om vad vi alla prioriterar. Så, äntligen, jag har sagt hur 

jag vill prioritera. Kom igen nu ni andra!  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Problemet är väl att vi försöker följa parlamentariska spelregler, där till-

hör ju Runar Karlsson majoriteten. Det är egentligen vi två som ska ha 

olika uppfattningar. Jag är tacksam för att ltl Karlsson har den här upp-

fattningen. Jag skriver gärna ut ett medlemskort i socialdemokraterna. 
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Problemet är att FS har erbjudit två års fritt medlemskap re-

dan. Vi får se vem som kan komma emot. Nej, skämt åsido, det ska inte 

skämtas så mycket här. 

Det är klart att man kan tycka att jag har andra åsikter. Man måste få 

framföra sina åsikter här när man inte får fram det på annat sätt i andra 

forum. Det är min förbannade skyldighet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det är precis på det viset som ltl Runar Karlsson säger. 

ÅHS har haft och har en stram budget. Det tog jag också upp i mitt anfö-

rande. Det har varit så svåra tider att inte ens utbildningen och sjukvår-

den har gått ograverad förbi. 

När det gäller tandvården så finns det, precis det som det står i hand-

lingsprogrammet nu, ett underlag för kommande politiska beslut. Vad vi 

kan göra för att förbättra den åländska tandvården. Jag kommer att fö-

reslå vissa åtgärder.  

Visst skulle det ha varit alldeles jättevälkommet om ÅHS skulle ha fått 

de sköna miljonerna som både Skarven och asfalthögarna kostade.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Det sista kan jag återkomma till senare. Det tar för länge att förklara det 

under en replik.  

Jag litar på minister Sjögren. Hon är en duktig politiker som kämpar 

för sitt, ibland i motvind. Vi får hoppas att hon fortsätter med det hon 

gör och ser till att det här området får lite mera att röra sig med.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Lobba för utökade resurser till den åländska tandvården i 

centergruppen, så tror jag att vi ska nå framsteg i den här frågan.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Ltl Runar Karlsson levererade igen ett anförande som går 

hem i de åländska stugorna. Replikskiftena visade att köerna kanske inte 

var så långa som det framhölls. Sist och slutligen kanske inte vården är 

så dålig.  

Ltl Karlsson säger att man måste prioritera, han vill prioritera om, 

han vill prioritera sjukvården och man ska spara på annat. Han var 

smart nog att inte nämna var det skulle sparas. 

Landskapsrevisorerna har i flera omgångar framhållit att kostnadsef-

fektiviteten inom ÅHS inte är den bästa, byråkratin är väldigt stor och 

det är mycket som kostar där. Tittar man på hur stor del av landskapets 

budget det här tar så är det nog viktigt att man också försöker sköta ÅHS 

så kostnadseffektivt som möjligt, annars fungerar det inte. Igår hade ltl 

Karlsson och jag en ganska stor samsyn om ekonomin i stort, att man 

måste spara och se till att det finns ett någorlunda acceptabelt läge för 
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den landskapsregering som ska tillträda efter valet. Det gäller nog också 

ÅHS, ltl Karlsson.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Visst nämnde jag hur man skulle kunna prioritera om. Kanske 

ltl Eriksson inte hörde det? Vi måste ha det ansvaret. Jag tänker inte stå 

här och säga att någonting ska få mera pengar utan att finansiera det. 

Jag nämnde just det exemplet att vi skulle kunna ha uppehåll på tvärgå-

ende linjen så sparar det en halv miljon som man skulle kunna lägga på 

sjukvården. Det finns säkert annat som jag kan visa. Jag har också pra-

tat om att man ev. skulle kunna höja avgifterna på ÅHS med bibehållet 

högkostnadsskydd som man skyddar de svaga, men vi som är hyfsat väl-

bärgade kan betala någon sekin till när vi tar blodprov osv. Det kan 

också hjälpa till så att man får lite mera inkomster. Det är två exempel 

som inte är populära men de är tydliga.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag noterade inbesparingen på tvärgående, men det var i replik här se-

nare. Jag menade att ltl Karlsson inte nämnde något om det i huvudan-

förande.  

Ltl Karlsson sade också att det här är mina prioriteringar, vad priori-

terar andra? Jag försökte i Ålands Framtids gruppanförande peka på 

vad vi prioriterar; själva grunden för välfärden. Det blir inte någon sjuk-

vård, det blir inte några välfärdstjänster om det inte finns ett fungerande 

näringsliv och om det inte finns en näringspolitik som ser till att vi har 

slantar till hälso- och sjukvården. Jag vill prioritera grunden. Det bety-

der inte att vi inte prioriterar hälso- och sjukvården. Men helheten 

måste ju fungera. I det här anförandet tycker jag att ltl Karlsson rycker 

ut en del ur helheten när vi igår, såsom jag uppfattade det, hade en 

ganska stor samsyn när det gäller den ekonomiska politiken.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag håller helt med ltl Anders Eriksson beträffande nä-

ringslivet. Jag har inte alls ändrat mig där. Nu handlade det om sjuk-

vård, som rubriken var. Jag pratade hemskt mycket om det, märkligt 

vore det om jag pratade om näringslivet under sjukvårdsrubriken. Tokig 

är jag, men så tokig är jag inte.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Plenum avbryts här och återupptas kl. 12.45.  

Talmannen 

Diskussionen fortsätter med förslag till budget för landskapet Åland 2011. 

Ltl Mika Nordberg 

Talman! Jag skulle vilja beröra obunden samlings motion nr 36, angående 

mottagningscentral för brännbart avfall. Vi har tidigare här i debatten disku-

terat landskapets roll och landskapsregeringens roll vad gäller MISE. Det är 

ett kommunförbund som ska ha hand om kommunernas avfallshantering. 

Man kan de facto ha olika åsikter om hur mycket landskapsregeringen bör 

blanda sig i MISES verksamhet eller inte. Det har framkommit i medierna att 
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lantrådet har uttalat sig om att MISE bör skrotas. Övriga liberaler har också 

arbetat för att få en ändring inom MISE vad gäller de höga kostnaderna.  

Vi i obunden samling tror att ett sätt att kunna få ner kostnaderna för so-

por överlag på Åland är att anlägga en mottagningscentral för brännbart av-

fall. Där kunde dessa sopor krossas och balas.  

Varför ska man göra det här? Ja, idén med att ha en landskapsägd mottag-

ningscentral för brännbart avfall är att entreprenörer runt om på Åland och 

kommuner skulle kunna leverera sina sopor dit till rimliga kostnader. Kost-

nadsnivån på Åland är otrolig hög när det gäller att bli av med brännbart av-

fall. Tittar vi idag på vad det kostar på Åland för att bli av med ett ton bränn-

bart avfall så ligger vi på 263 euro. I Åboregionen kostar det ungefär 100 euro 

och i Sverige kostar det cirka 50 euro att bli av med samma mängd sopor.  

En mottagningscentral skulle vara ett sätt att generellt få ner avgifterna för 

sopor på Åland. Därför föreslår vi här: ”Under året görs en utredning om 

kostnaderna för anläggande av samt för driften av en mottagningscentral 

för brännbart avfall på Åland i landskapsregeringens regi ”. Vi tror att detta 

verkligen konkret skulle få ner kostnaderna på soporna på Åland. 

Talman! Avslutningsvis vill jag säga att tankarna på fertilitetsvården som 

har varit på tapeten i debatten tidigare idag, angående hur folk i ÅHS styrelse 

kommer att rösta i frågan, för min egen del ställer jag mig negativ till fertili-

tetsvården för samkönade par. Jag tror inte att det är meningen att det ska gå 

till på det viset. Jag anser att skattepengar inte bör arbeta mot naturen. Tack, 

herr talman.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! MISE har ju varit ett bekymmer i många år. Det finns nu 

förhoppningar hos vissa kommuner om att man ska kunna få ordning på 

verksamheten. Det är en förbättring. Det är ju upp till kommunerna att 

bestämma. 

När det gäller avfallsförbränningen har jag för mig att man har utrett 

den i flera omgångar och konstaterat att den inte kommer att vara av 

den storlek som ger lönsamhet på Åland. En annan sak med hela av-

fallshanteringen är att den borde kopplas ihop med en samhällsreform 

för att få en bättre styrning. Jag tycker nog att obundnas motion visar 

att man är på rätt väg, att man försöker hitta tekniska system som för-

bättrar effektiviteten. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Kanske ltl Olof Erland inte riktigt har läst den här motionen? I 

det här skedet tar vi inte upp själva förbränningsanläggningen. Det 

gjorde vi för ett år sedan när vi kom med en sådan motion i från obun-

den samling. I år har vi istället tittat på möjligheterna att ha en mottag-

ningscentral där man krossar och paketerar dessa sopor i balar som se-

dan är möjliga att exportera till olika förbränningsanläggningar i Sverige 

till exempel. Det har framkommit att Sverige idag köper sopor både i 

från Norge och från Danmark. Det finns alltså en efterfrågan på det här. 

Detta skulle vara ett sätt att paketera soporna på ett effektivt sätt och 

kunna skeppa ut dem från Åland på ett mer ekonomiskt sätt än vad som 

görs idag med rullande gummihjul. 
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Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag kanske sade lite fel här, jag menade nog att man har 

utrett tekniken i allmänhet, också detta med balning och att kompri-

mera osv. Det finns utredningar, men problemet är att vi har en splittrad 

aktörsstruktur när det gäller det här. Man får sällan de stora mängder 

som gör det lönsamt. Man ska också tänka på att det är en kommersiell 

marknad när det gäller hanteringen. Man får förmoda att det finns före-

tag som skulle göra det här om det skulle vara lönsamt. Motionärernas 

intentioner är helt i riktning med vad vi tänker inom liberalerna. Fi-

nansutskottet får väl titta på varför det här inte blir av om det är kom-

mersiellt intressant. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! När det gäller sopor så har Åland inte riktigt fullständig behö-

righet. För att sopor ska få lämna det åländska territoriet och passera 

riksgränsen till Sverige erhålls ett miljötillstånd ifrån miljöcentralen i 

Helsingfors. Detta tillstånd kan icke andra än stater eller i det här fallet 

landskapet Åland och kommuner anhålla om hos miljöcentralen i 

Helsingfors. Det omöjliggör för ett privat företag att på eget initiativ 

kunna åtgärda det här problemet. Det som har hänt är däremot att land-

skapsregeringen har gett sin kvot till en av de privata aktörerna som vi 

har på Åland. Det är orsaken till att prisnivån ligger på 263 euro per ton 

idag.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag delar obundnas uppfattning om att det skulle behöva 

göras vissa investeringar för att få ned kostnaderna på avfallet. Det finns 

t.ex. ett kommunalt samarbete i Svinryggen. Man har gjort vissa investe-

ringar, marken är redan kontaminerad och man behöver ha Svinryggen 

bemannad. I budgeten står det: "Landskapsregeringen har beredskap 

att medverka till en effektivare avfallshantering genom att stöda infra-

struktursatsningar. Landskapsregeringen kan sålunda återkomma i 

tilläggsbudgeten med förslag om stöd som kan ges i form av investe-

ringsstöd under förutsättning att även kommunerna deltar i kostna-

derna." Det finns en uttalad vilja och har funnits i många, många år i 

landskapets budget. Men det är så svårt för kommunerna att prata ihop 

sig.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Det är roligt att man kan utläsa i budgeten att viljan finns i 

landskapsregeringen. Men det skulle behövas lite handling. Här kom-

mer vi med ett konkret förslag på om hur man skulle kunna gå tillväga 

för att få ner kostnaderna överlag för samtliga ålänningar. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Visst behövs det handling. Landskapsregeringen har idel 

öra när kommunerna handlar. Så budgeterar landskapsregeringen. 
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Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Vi får önska landskapsregeringen all lycka i det här arbetet. Vi 

får inte glömma bort att det i media har framkommit att man från libe-

ralernas sida vill göra någonting åt MISE och vill skrota det. Vi hoppas, 

för ålänningarnas bästa, att någonting händer för att få ner de höga 

kostnaderna. Det här tror vi ifrån obunden samling att kan bidra till att 

få ner de höga kostnaderna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ltl Mika Nordberg berörde kort detta med infertilitetsbehandling. Det 

är någonting som ges i dagsläget till heterosexuella par när naturen har 

sett till att det inte fungerar per automatik så att säga. ÅHS verkar nu ha 

en majoritet för att ta beslut om att den här möjligheten också skulle ges 

till samkönade par och då till kvinnor. Det är svårt för mig att förstå var-

för man är emot det här med tanke på att nativiteten är så låg på Åland, 

den är faktiskt lägst i hela Norden. Vi behöver alla barn som vi bara kan 

få. Forskning har vi visat att efterlängtade barn har det bra i alla famil-

jer, även fast föräldrarna är av samma kön. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Det här är en väldigt omfattande debatt som man kan hålla på 

en hel dag med. Generellt är det väl en fråga om värderingar. Man talar 

väldigt många gånger om de heterosexuellas eller de homosexuellas rätt 

till barn. Jag tycker också att man måste titta på barnets rätt till föräld-

rar. Jag anser personligen att ett barn har rätt till både en mamma och 

en pappa. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja, på min gata i stan, sade en flicka i en barnfilm, så bor det en familj 

med två mammor och två barn. Jag kan garantera ltl Mika Nordberg att 

de barnen har det minst lika bra som barnen hos vilken heterosexuell 

familj som helst. Jag tycker att det är en fantastisk utveckling om Åland 

kunde gå i bräschen för det här. Vi skulle vara det modernaste offentliga 

sjukhus i hela Finland om vi gick in för den här hållningen som jag tyck-

er att är icke diskriminerande och helt riktig. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Där har vi olika uppfattningar. Vi representerar ju alla olika 

väljare i samhället. Jag representerar förmodligen då en grupp konser-

vativa väljare som tycker att om vi har ett skärpt läge nu även med skat-

tepengar så ska man inte satsa skattepengar att arbeta mot naturen. De 

som har den uppfattningen behöver också få sin röst hörd här i lag-

tinget. Vad jag har hört hittills så är jag den enda som har talat för den 

konservativa linjen. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Välkommen hem förresten, hoppas att resan har varit god.  

Det här som vi nu debatterar är ett stort kapitel. Jag tänkte försöka hålla 

mig på en övergripande hög nivå. Jag hoppas att jag då får liberalernas öra. 

Jag tänkte komma med några konkreta exempel.  

I diskussionen har framförts en viss kritik mot välfärdsstaten. Jag tänker 

närmast på ltl Gun Carlsons anförande. Det är en konservativ syn som hon 

för fram och det har hon rätt till, dvs att välfärdsstaten har tagit bort ansvaret 

från föräldrarna. På det viset finns det en risk för att barnen ska lida på grund 

av detta. Som ni förstår så delar jag inte den synen.  

Välfärdsstaten, som vi känner den i nordisk form, är kanske den mest ut-

vecklade i hela världen. Det finns en rad internationella institut som gör olika 

typer av jämförelser mellan olika stater. Man gör så kallade ranking lists. De 

visar entydigt alltid samma sak; de nordiska länderna är de mest jämlika. Vi 

har den högsta levnadsstandarden, demokratin är mest utvecklad, jämställd-

heten mellan könen är den största och sysselsättningen är hög osv. Det finns 

alltså inte några objektiva mått på att välfärdsstaten skulle ha några egentliga 

brister om man ser på det sättet. Jag tror att detta är hela styrkan i den nor-

diska modellen. Om man t.ex. ser till familjerna så tack vare välfärden kan 

både män och kvinnor idag jobba och ha familj. Vi har också system som gör 

det möjligt för både män och kvinnor att stanna hemma med sina barn om 

man prioriterar det. Sedan kanske inte alla prioriterar det i den omfattning 

som ltl Gun Carlson tycker att man borde göra. Vi lever trots alltid allt i ett 

demokratiskt samhälle. Alla människor har rätt att träffa de val de önskar, 

både när de har familj och inte har familj. 

Herr talman! Jag tror att den konservativa synen och kritiken mot väl-

färdsstaten delvis bygger på en romantisk bild av det förgångna. Det var nog 

inte så bra i alla hem heller på 50-talet, fast mamma var hemma. Det var 

ännu sämre före kriget för de allra flesta barnfamiljer. Daghemmen var då 

mera förvaringsplatser för barnen och kvinnorna fick jobba oändliga arbets-

dagar och kanske var lediga enbart söndagar. Jag tror att man måste se detta 

i hela sin vidd och kanske inte falla tillbaka på subjektiva värderingar, utan 

försöka förhålla sig någorlunda objektiv. Jag tror att medborgarna uppskattar 

de välfärdstjänster som vi har utvecklat. Jag tror faktiskt att de flesta önskar 

mera, inte mindre, välfärd. Det är väl där som vi idag har vissa skillnader i 

vad vi kan åstadkomma och vad medborgarna vill ha. 

Välfärden i det nordiska systemet är vad man kallar generell. Den är inte 

som i Tyskland, i Storbritannien eller framför allt inte som i USA. Det betyder 

att alla som bor i ett land, oberoende om man är man eller kvinna, om man är 

sjuk eller frisk eller och man har arbete eller inte har arbete, så har man rätt 

till fri utbildning, fri hälso- och sjukvård i det närmaste och till visst socialt 

stöd och man t.ex. blir arbetslös eller tappar förmågan att försörja sig själv. 

Det här ska det vara lag på enligt Finlands grundlag. 

Här har Åland, tyvärr, hamnat efter sedan vi fick den egna budgeterings-

rätten. Vår lagstiftning idag är inte i överensstämmelse med grundlagen. Det 

har gjort att vi socialdemokrater nu med kraft kräver att vi ska ha minst 

samma förmåner som i riket och att de ska vara lagstadgade. Vi fick just idag 

höra att utkomststödet på Åland är lägre än i riket. Det är ju frågan om små-

pengar. Man undrar många gånger hur någon människa överhuvudtaget kan 

överleva på sådana här stöd. Vi betalar maximalt 399 euro i månaden medan 
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man i riket har höjt till 417 euro. Man ska komma ihåg att matkostnaderna 

generellt åtminstone är 15 procent dyrare här. MISE-avgiften är dyrare och 

det största skälet till detta är att vi har för dyra system för en liten befolkning. 

Allting blir egentligen dyrare på Åland för att vi är så få. 

Här finns det alltså svårigheter. Det måste till mera lagstiftning för att 

trygga minst samma förmåner för ålänningarna som man har i riket.  

På den här punkten har också ansvariga ministern varit väldigt aktiv. Hen-

nes ambitioner är höga. Det har gjorts många utredningar under den här pe-

rioden. Efter att vi lämnade regeringen 2007 kom utredningen om ekono-

misk utsatthet och bistånd på Åland som visade att 13 procent av ålänningar-

na lever under den relativa fattigdomsgränsen. Detta satte fart på alla partier 

och man skulle komma med åtgärder för att jämna ut skillnaden. Det kom ut-

redning om de funktionshindrade och deras ekonomiska ställning. Det kom-

mer utredning om barn- och ungdomars hälsa på Åland. Det har kommit häl-

sopolitiskt program. Det har kommit utredning om tand- och munhälsovår-

den. Men, herr talman, det är oklart vad de här utredningarna har resulterat 

i? För vår del är kravet på allmän tandvård det viktigaste just nu när man 

tänker på den generella hälsovården. Det är väldigt avgörande för många 

människor att tandvården blir en allmän social tjänst. Åland är nu det enda 

området som inte har allmän tandvård, om man jämför med Sverige och Fin-

land och de övriga nordiska länderna. Det beror mycket på hur mycket 

pengar man har om man har råd att gå till tandläkaren. Det här beror delvis 

på att vi inte har följt lagstiftningen i riket. Här hoppas vi på snabba föränd-

ringar. 

Vid sidan av lagstiftningen finns det ett annat sätt att den stöda social ser-

vicen till medborgarna. Det är via stöden till kommunerna. Den här regering-

en har inte följt, tycker vi, sitt ansvar gentemot kommunerna. I fjol tog man 

bort en miljon från kommunerna när man inte justerade landskapsandelarna. 

I år tar man bort över 700 000. Det är klart att det här påverkar kommuner-

nas ekonomi och möjligheter att ge social service. 

Vad gäller den allmänna hälsovården så skulle jag ännu vilja, herr talman, 

lyfta fram en sak. Det gäller rapporten om hälsopolitiskt program om Åland 

som lyfte fram vissa målgrupper som tydligen är väldigt sårbara i vårt sam-

hälle. Vid sidan av de generella åtgärderna vill vi se särskilda insatser. De 

barn som lever i ekonomiskt svåra förhållanden är väldigt utsatta på många 

sätt och vis. De är inte så många, men man borde ägna dem särskild upp-

märksamhet. Här räcker det inte med att indexjustera barnbidraget. Det 

krävs nog särskilda insatser.  

Det finns också uppgifter i den här rapporten om barn och ungdomars 

hälsa. Många av de ungdomar som går i yrkesläroanstalter lever ett liv som 

inte är hälsosamt, tyvärr. De använder för mycket alkohol, de röker och de 

har också dåliga matvanor. Det är ungdomar, i en sorts riskzon, som vi borde 

ägna mer uppmärksamhet åt. Jag ser att ltl Åke Mattsson nickar. Det är an-

tagligen många av dem som han har träffat på. De här ungdomarna riskerar 

att hamna i olika typer av missbruk.  

Jag tycker att det finns en liten diskriminerande inställning mot de här 

ungdomarna. Om vi tänker efter när Åland får besök av viktiga personer och 

de ska träffa ungdomar på Åland vart går de då herr talman? De besöker 

Ålands lyceum. Det är säkert väldigt trevligt och bra. Det är klart att de ung-

domar som går på sjömansskolan och yrkesskolan ser att de aldrig får besök 
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av höga vederbörande. Det innebär indirekt en värdering. Här kan vi alla 

bjuda till för att visa större intresse för de här ungdomarna.  

En annan grupp som riskerar sin hälsa är kvinnor i tunga och monotona 

arbeten. Jag tror att särskilt de kvinnor som jobbar inom äldreomsorgen men 

kanske också andra, får, enligt regeringens egen hälsorapport, ofta depress-

ioner, utslitningar och problem med hälsan. Det är mycket förståeligt. Jag 

tycker inte att man behöver utreda detta något mera, tvärtom, borde man väl 

diskutera åtgärder. Inom den medicinska rehabiliteringen finns det brister. 

Det fungerar inte riktigt bra för den här gruppen. 

Sedan vet vi att vi har en hög frekvens av cancersjukdomar på Åland, bland 

kvinnor är det bröstcancer och bland män är det prostatacancer. Vad gäller 

männens prostatacancer så ökar den väldigt mycket. Vi tycker från socialde-

mokraternas sida att man ska ägna detta utredningar och intresse. Här finns 

det behov av utredningar. Det kanske inte är så svårt att förklara, men jag 

tror att många medborgare oroar sig över att de kanske ska få cancer. Någon 

av de här två cancersorter är ju i så fall väldigt sannolikt att man råkar ut för. 

Finns det några speciella faktorer på Åland som kan förklara det här? Eller är 

det mera ett välfärdssymtom att vi lever så väldigt länge och förr eller senare 

gör någonting i kroppen motstånd och då råkar det vara i vissa fall prosta-

tacancer heller bröstcancer. Men det är också yngre människor som drabbas. 

Nu finns det en rapport om att man också kan förebygga prostatacancer. Det 

har gjorts stora försök i Sverige. Sedan är det alltid någon som stiger upp och 

säger att det här inte är till hundra procent tillförlitligt, vilket kanske också 

stämmer. Men jag tror att det skulle visa en viss omtanke att vi bryr oss ifrån 

samhällets sida. Det här är inte bara ett individproblem, utan det är ett all-

mänt problem.  

Det var vad jag ville säga i det här skedet, herr talman. Egentligen är jag 

inte färdig, men jag ser att jag har överskridit min tid. Jag kommer istället på 

nytt om jag får.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Välfärdsdiskussionen är intressant. Man måste säga att ltl 

Sundback hör till pionjärerna i lagtinget. Under hennes långa tid har de 

här frågorna utvecklats otroligt och särskilt jämställdheten mellan kö-

nen. 

Jag ifrågasätter om samhället hela tiden ska ha monopol på produkt-

ionen av de här tjänsterna? Jag ifrågasätter inte mängden och till-

gången. Jag tror inte att det är någon som egentligen vill ha mindre väl-

färd. Ska samhället hela tiden vakta sitt monopol eller borde man ta till-

vara och understöda också andra aktörer? T.ex. kvinnligt företagande är 

ju vanligt inom den här branschen. Våra system och samhällets sätt att 

finansiera det här och slå vakt om sitt monopol tränger undan många 

sådana goda exempel. Även när det gäller att ta tillvara de som själva 

vårdar sina anhöriga, föräldrar som väljer att vara hemma med sina 

barn och barn som väljer att vara hemma med sina föräldrar. Jag tror 

inte att samhället orkar med hela den bördan om man inte börjar fun-

dera mer på att tillåta i större utsträckning att medborgarna själva hjäl-

per varandra. Jag vill inte gå tillbaka till hur det var på 50-talet. Jag vill 

gå tillbaka till möjligheterna att välja delvis det sättet att producera. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Jag tror inte att vi i den här frågan har någon nytta 

av att se tillbaka. Däremot tar ltl Sundman upp två viktiga aspekter; i 

vilken mån anhöriga ska ta ansvar för barn, äldre eller sjuka anhöriga 

samt den privata tjänstemarknaden i det här avseendet. När det gäller 

tjänstemarknaden så är det fullt möjligt att starta företag. Det finns 

dessutom lagstiftning om hur företagen ska kontrolleras så att inte 

tredje part drabbas. Problemen på Åland är ju att det just inte finns nå-

gon marknad. Det är alldeles för litet område. Om man sätter det i relat-

ion till kommunernas monopol så är väl också det där en möjlighet. Om 

vi hade färre kommuner så fanns det möjlighet för en större privat 

marknad, möjligen. Jag tror inte det, men så kan man resonera 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag tror inte att det är marknadens storlek som är begrän-

sande här. Det handlar helt enkelt om de system som samhället upp-

rätthåller. Tar jag min egen kommun som exempel så far kommunen 

själv iväg med 1500 euro per barn och månad för att se efter ett barn, 

medan man åt föräldrarna ger under 400 euro. Den diskrepansen gör 

att varför skulle föräldrarna utsätta sig för den ekonomiska skillnaden? 

Istället jobbar man och så får kommunen tar hand om alla barn. De allra 

flesta är nöjda med det och väljer det kanske ändå, men man kapar helt 

bort valfriheten. Samma gäller generellt sett all välfärdsproduktion där 

systemen dels i sig själva, men framförallt avgifterna vi har och den eko-

nomiska strukturen, omöjliggör en sådan här tjänstemarknad. Man be-

höver bara titta på hur man har gjort i Sverige för att få goda exempel på 

hur man uppmuntrar den här utvecklingen. Sedan ska givetvis inte 

samhällets serviceproduktion behöva avskaffas, den har också dragit 

nytta av att delvis konkurrentutsättas. Då måste man själv också skärpa 

sig.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Jag tror faktiskt inte att de flesta resonerar såsom ltl 

Sundman angående detta med 1500 euro och 500 euro. De flesta kvin-

nor och män vill jobba tydligen. Det har väl att göra med delvis deras 

ekonomi men också att många är intresserade av att ha både arbete och 

familj samtidigt.  

När det gäller närståendevården när anhöriga tar hand om äldre och 

sjuka och också när det gäller hemvårdsstödet så är det viktiga delar av 

välfärdssystemet. Beloppen kommer antagligen alltid att förbli för små 

utgående från den insats som görs. Den är viktig, frågan är hur mycket 

man ska stötta just den utvecklingen. Eller är det mera en moralisk 

fråga, som ltl Gun Carlson tydligen var inne på, att man ska ta hand om 

sina egna utan anspråk? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det var ett intressant anförande om välfärden. Den nor-

diska modellen och nordisk välfärd diskuterar man också på nordisk 
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nivå. Man har konstaterat när det gäller den generella och den allmänna 

välfärden att de som bäst behöver välfärdsnätet faller emellan. Man har 

konstaterat att systemen får svårt att nå invandrare, ensamförsörjare 

med hemboende barn, missbrukare och psykiskt sjuka. Välfärdsmo-

dellen behöver utvärderas och förbättras hela tiden. 

När det gäller landskapsregeringen så tycker jag att jag var ganska 

tydlig med våra prioriteringar och våra många sociala lagförslag; barn-

skyddslag, barnomsorgslag, handikappservicelag, tolkningstjänst och nu 

kommer också lagtinget att få en lag om moderniserat utkomststöd. Vi 

har sänkt avgifterna för sjukpensionärer på ÅHS, vi har haft pensionärs-

stöd och vi har tryggat underhållsstödet. Det stämmer inte att vi inte har 

gjort någonting. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är lite besvärande med minister Katrin Sjögren, varje 

gång man vill diskutera en fråga så får vi den här listarian där det räknas 

upp det ena efter det andra utan att egentligen komma in på de konkreta 

resultaten och effekterna. På vilket sätt har det här gynnat de allra fat-

tigaste barnen i vårt samhälle? På vilket sätt bidrar detta till att förbättra 

hälsotillståndet t.ex. för ungdomarna i yrkesinrättningarna? De utred-

ningar som man har gjort är jättebra. Men på den generella nivån funge-

rar de inte. Jag skulle gärna diskutera mera i sak och inte höra listorna 

räknas upp hela tiden.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Nog måste jag väl få säga det när ltl Sundback upprepar att 

ingenting konkret görs. När det gäller barnen så har vi tryggat under-

hållsstödet som är en väldigt viktig sak. Vi har sänkt ÅHS avgifterna för 

barnpatienter. Vi har infört adoptiv- och tvillingtillägg. För första 

gången tog den här landskapsregeringen in i yrkesskolan i undersök-

ningen ”Hälsa i skolan”. Förut har man kartlagt hälsa i skolan bara i Ly-

ceet. Nu tog vi för första gången in yrkesskolan så att vi har relevant sta-

tistik. Vi öppnar snart en studerandehälsovård som är jämlik för hela 

gymnasialstadiet. Det är väl konkreta åtgärder? Skulle man kunna få 

den erkänslan av ltl Barbro Sundback kanske?  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, gärna, ger jag den erkänslan. Jag tycker att så här ska vi diskutera. 

Jag visste inte att det var första gången som studerande från yrkesskolan 

togs med i den här rapporten. Det är ju väldigt bra. Varför inte berätta 

om det istället för tolkningstjänst och allt möjligt annat, när vi diskute-

rar just den gruppen? Man borde gå mera in på vilka riktade åtgärder 

som vi kan skapa för att komma åt en problematik som minister Katrin 

Sjögren var inne på, att den generella välfärden inte förmår möta alla de 

behov som finns inom speciella grupper. Däremot skulle jag inte säga att 

det är den generella välfärdens problem. Gudskelov att vi har välfärden 

kvar både för inflyttade och alla andra, annars skulle t.ex. deras under-

visning inte fungera. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Tack, herr talman! När det gäller utkomststöden så sade ltl Barbro 

Sundback att Åland har hamnat efter. När socialdemokraterna säger att 

man har hamnat efter så betyder det att man har hamnat efter resten av 

Finland. Det nämndes också att man har hamnat efter grundlagen. Man 

kan ju förstås resonera om det är rätt nivå i grundlagen men vi är 

bundna av den. Det sades också att man skulle ha minst samma som i 

riket. Tittar man på dem som behöver utkomststöd så är det rimligt att 

man har en skälig ersättning. Jag håller med om att kostnaderna är 

högre här på Åland. Det borde vara en relevant nivå, man borde gå ige-

nom väldigt noga vad som är en skälig nivå, med tanke på våra höga 

levnadskostnader. Jag kan hålla med om att mot den bakgrunden är det 

förvånande om det är lägre på Åland än vad det är i riket. Sedan är det 

också viktigt, om man har fått det på rätt nivå, att det går bara till dem 

som behöver stöden. Annars blir det ju en ekonomisk orimlighet.  

Varför resonerar man inte utgående ifrån de termerna att det ska vara 

en skälig nivå istället för att det ska vara exakt lika som i riket? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Vi säger ju minst på samma nivå som i riket. Vår uppfatt-

ning är att utkomststödet säkert borde vara flera procentenheter högre 

än på fastlandet. Det krävs ett underlag för det. Någon gång i tiden sade 

vi att man skulle beakta ett Ålandstillägg i det här sammanhanget. 

Att utkomststödet går till rätt personer, det är väl som med alla andra 

bidrag, också bidragen inom jordbruket, att det är väldigt viktigt att det 

går till rätt personer. Inom jordbruket är det stora pengar det är frågan 

om och det är mer, det är inte som i riket, det är betydligt över rikets 

nivå. Det finns alltid sådana personer som kanske inte borde få bidrag 

men som ändå får. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ltl Sundback tyckte antagligen att hon var väldigt finurlig nu. Jag håller 

självklart med om det. Lika väl som stöden till jordbruksnäringen ska gå 

till rätta personer så ska också utkomststöden gå till rätta personer. Jag 

tror att vi är helt eniga om detta. Däremot noterade jag att ltl Sundback i 

det ena fallet enbart resonerade att det ska vara minst samma för-

måner som i riket, medan när det gäller jordbrukarna så är detta inte re-

levant mera. Bland annat det som sades om vilka personer som riskerar 

sin hälsa så om ltl Sundback har läst statistiken så har hon konstaterat 

att jordbrukarna är de som ligger högst i den statistiken när det gäller 

skador inom yrket, just på grund av stress och farliga maskiner.  

Även om talmannen kanske inte uppskattar det, jag hann inte med 

det i den första repliken, så vill jag till sist uttala mitt stöd för det som ltl 

Sundback sade om prostatacancer och att man eventuellt kanske kunde 
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överväga obligatoriska undersökningar också där. Det tror jag att skulle 

vara bra. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja det är bra. När det gäller den sista frågan tror jag att det finns många 

som oroar sig. Det är viktigt från samhällets sida att man vidtar förebyg-

gande åtgärder.  

Sedan angående bidragspolitiken, socialdemokraterna har ju omfattat 

LBU-programmet där kompensationsstöd och miljöstöd ingår osv. De 

nivåerna är de högsta i landet. Jag tror inte att man kan gå högre. Inte 

har vi alls missunnat jordbrukarna de här möjligheterna. Däremot tyck-

er vi att det är ganska stor obalans vad gäller andra grupper i samhället. 

I årets budget ökar pengarna i första hand till lantbruket.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Ja, ltl Barbro Sundback, visst är jag konservativ av födseln och ohejdad 

vana. Jag tror inte att det går att ändra på det. Synpunkterna som jag 

framförde i mitt anförande var hämtade ur en artikel i Huvudstadsbla-

det om välfärdsmodellen. Jag tyckte att den var intressant och värt att 

föra vidare. Det är ju ändå så att staten tar över mycket av familjens 

uppgifter. Finns det några uppgifter idag för familjen? Det är kanske 

värt att fundera på. Frågan jag ställde i anförande var; hur långt ska vi 

driva välfärdsmodellen? Jag sade inte att vi ska klippa av den eller backa 

tillbaka. Man kan också fundera på om det är bra välfärdsmodeller som 

vi har och hur ska de se ut framöver? Det finns faktiskt saker som man 

kan fundera på. Det var ungefär så som jag sade. Jag var inte kritisk. Jag 

sade också att centern och jag omfattar välfärdsmodellen såsom vi har 

den. Jag vill ändå ge vissa synpunkter som gör att man kan tänka an-

norlunda. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Nej, det är väldigt viktigt att det kommer fram olika synpunkter här i 

lagtinget. Det är ju därför som vi har de här debatterna. Ledamöterna 

ska representera olika åsikter och värderingar i samhället. Jag är ytterst 

respektfull och lyssnar gärna på ltl Gun Carlsons synpunkter. Det förblir 

lite oklart för mig eftersom den här artikeln och ledamotens inställning 

ändå andas en viss kritik mot systemet. Jag förstod på artikeln att den 

fråntar föräldrarna ansvaret för sina barn, åtminstone i stor utsträck-

ning och att det här inte är bra. Jag har stor beundran för de familjer 

som jag ser, jag tycker de sköter sina barn otroligt fint i allmänhet, de 

åländska barnen är glada och välmående och vi har ett blomstrande 

samhälle. Det är klart att det finns undantag men dem ska vi väl då 

stötta på annat sätt.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Om det uppfattas som kritik t den nuvarande välfärdsmo-

dellen så är det kanske meningen att man behöver fundera när man går 

vidare och skapar flera välfärdsmodeller. Man bygger på hela tiden, vil-

ket vi har gjort från allra första början, 10, 20, 30, och 40 år tillbaka. 
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Trots detta kanske det finns ett tak. Jag tror att det är viktigt att familjen 

ansvarar för sin familj, för sina barns uppfostran, det får man inte från-

tar familjen genom olika samhällsstödda uppgifter. Den här artikeln 

gick ut på att staten tar över mer och mer av familjens uppgifter och blir 

som en kil mellan de sociala kontakterna. Med våra system blir det väl-

digt lite tid tillsammans med barnen. Man måste fundera om det är rätt 

och om det är så som vi vill ha det. Hur ser nästa generation ut? 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, herr talman, det är kanske en mera filosofisk diskussion. Min upp-

fattning är att det är nog inte staten eller välfärden som är orsak till att 

människor eventuellt inte umgås och bryr sig om varandra tillräckligt. 

Det har nog att göra med den allmänna samhällsutvecklingen, globali-

seringen och framförallt marknadsliberalismen. Idag är pengarna det 

viktigaste nästan i alla sammanhang om man ser på ett generellt sam-

hälleligt plan. Det är inte social rättvisa, det är inte demokrati utan det 

är ekonomin som är det viktigaste. Vem ska behärska världens mark-

nader? Det skapar i sig ett ganska hårt samhällsklimat.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Jag är ännu sporrad och imponerad av social- och miljömi-

nisterns anförande och den genomgång hon gjorde av allt det som den lilla 

socialförvaltningen sysslar med under hennes goda ledning. Jag gjorde ett 

överslag här hur mycket som skulle komma ut om alla ministrar i landskaps-

regeringen vore sådana pådrivare som minister Sjögren. Jag kom till ett im-

ponerande resultat faktiskt, vilket jag inte kommer i praktiken till sedan.  

Som vi från social- och miljöutskottet har sagt så är det är bra att man 

stärker socialvårdsbyråns personalresurser för att bli ännu bättre. Men då 

måste man ju göra motsvarande neddragningar på annat håll i förvaltningen, 

vilket jag hoppas att landskapsregeringen har tillsett.  

Som medlem i både social- och miljöutskottet och i Ålands hälso- och sjuk-

vårds styrelse så kunde jag bra hålla ett 60 minuters anförande här. Men jag 

ska koncentrera mig på två områden. Det första är miljöområdet, där jag 

kommer att vara starkt kritisk. Det andra området är ÅHS där jag som med 

miljön kommer att vara konstruktiv.  

När det gäller miljön ska jag ta upp det viktigaste vi har för Åland när det 

gäller miljön och det är vårt fostervatten. Det vatten som livet på Åland och 

Ålands framtid är helt beroende av, Östersjön. Jag frågar mig vad landskaps-

regeringen under de här tre åren har åstadkommit och vad man avser att 

åstadkomma enligt 2011 års budget? 

Fiskodlingens utsläpp har ökat fosforbelastningen sedan början av 2000-

talet. I den senaste utkomna verksamhetsberättelsen för landskapsregeringen 

är målet att de viktigaste åtgärdsområdena på vattenområdet är bl.a. fiskod-

ling.  

Under rubriken förverkligat skriver man; ”vad gäller fiskodlingen togs 

lagstadgade regler för nedskärningen av den tillåtna belastningen inte i 

bruk” så fortsätter man; ”utan ett samrådsförfarande med branschen inled-

des i stället med syftet att långsiktigt minska nettobelastningen i betydande 
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grad. ”Det här är alltså liberalernas stora, största och värsta akilleshäl. Jag 

tycker det har varit ett väldigt tillnyktrande i liberalernas ekonomiska politik 

nu när de har haft ansvaret för landskapets ekonomi. När det gäller fosforbe-

lastningen på Östersjön så är det ett kapitalt misslyckande. Fiskodlingen är 

ytterst värdefull för kommunerna Föglö, Brändö och Kumlinge och bör få 

fortsätta. Men det finns alternativ till mindre utsläpp, särskilt av fosfor. 

Landskapsregeringen jobbar ineffektivt med de frågorna. Det är visserligen 

en fråga för näringsavdelningen huvudsakligen, men vi har tre förlorade år 

bakom oss och vi kommer att få ett till år till den delen.  

När det gäller Östersjöinsatser så har landskapsregeringen bestämt sig för 

att bergvärmehålen ute i skärgården och på landsbygden som är havsnära ska 

förbjudas. Vad är det för miljöinsats för Östersjön? Det är närmast kontra-

produktivt för miljön, vill jag påstå efter att nyligen ha installerat bergvärme i 

mitt eget boende.  

När det gäller våtmarker så har man haft som målsättning att man skulle 

anlägga sådana på landskapets egen mark. Landskapet har stora jordbruks-

marker och där skulle man anlägga våtmarker. Man konstaterar att det har 

man då inte gjort därför att man inte har haft pengar för det. Varför har man 

inte haft pengar? Ja, därför att man inte politiskt har prioriterat det. Inte hel-

ler anläggandet av våtmarker på privata marker kommer igång eftersom ing-

en verkar vara riktig intresserad av det trots den enorma publicitet det fick 

när näringsorganisationen för lantbrukarna var med på tåget. Här har vi 

alltså inte någon utveckling för Östersjön som är positiv. Man har satsat på de 

små hushållens och fritidshusens markinfiltreringar, att de skulle förbjudas 

och ersättas av annat. Det är en insats som när det gäller större utsläpp från 

hushållen är synnerligen väsentlig. När det gäller de mindre så är det ingen 

vits att hålla på med sådana insatser när man lämnar bort de stora miljöin-

satserna. Hur är det med de egna färjornas rening av bränsle? Hur är det med 

omhändertagandet av svartvatten? Bränslereningen är åtminstone inte ge-

nomförd på något sätt. Vi har en motion här i lagtinget från frisinnad sam-

verkan om marina reservat, som också kunde ha miljöbetydelse. Inte behand-

las den motionen av regeringspartierna i utskottet och inte behandlas den av 

landskapsregeringen.  

Så har vi detta med pengarna som går till musselodlingar som ltl Runar 

Karlsson och jag har tagit upp några gånger. De är ju jättebra i varmare och 

saltare vatten, det finns det gott om vetenskapligt bevis för. Men här hos oss 

blir det bara dyrt. Det blir extra arbete och det blir extra pengar. Men att det 

skulle ha någon betydelse för fosforbelastningen i Östersjön för åländsk del 

ska ingen komma och lura mig med.  

Det här var mycket kritiska ord. Trots att miljöministern Katrin Sjögren 

vill, inom de här områdena som jag nu har varit kritisk till, så är hon ensam i 

landskapsregeringen. Det miljöprogram som den förra landskapsregeringen 

slog fast under miljöminister Harriet Lindemans ledarskap vann internation-

ell burskap. Det var mycket progressivt. Det programmet gick ut 2008.  

Den här landskapsregeringen har för Östersjöns del tagit fram ett vatten-

vårdsprogram som i och för sig är bra, men vad resulterar det i när det gäller 

fosforbelastningen på Östersjön för Ålands del? Samarbete med andra länder 

är visserligen viktigt också i fiskodlingsfrågan, men vad gör vi åt våra egna ut-

släpp? Ja, jag vill påstå att vi får fyra förlorade år, tyvärr, av våra egna höga 
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utsläppsnivåer, särskilt fosfor i Östersjön, och jag skyller inte alls minister 

Sjögren för det.  

Det har gått sju minuter och då är frågan om jag ska begära ordet på nytt 

eller om jag ska fortsätta. Det blir ju lika långt och då fungerar jag enligt tal-

manskonferensens rekommendationer men det har inte någon praktisk bety-

delse, därför fortsätter jag.  

ÅHS har jag varit inblandad i ända sedan dess födelse på ett synnerligen 

aktivt sätt. Nu vill jag säga att det är bra att landskapsregeringen inte sätter 

sig över det självstyrda ÅHS i den här budgeten. Tidigare har man gjort det 

och särskilt i fjol när man bestämde att permitteringarna som skulle belasta 

hela ÅHS personal och service, trots att ÅHS styrelsens majoritet sade nej 

med frisinnad samverkan, socialdemokraterna och obundna och en center i 

majoritet. Det brydde man sig inte om. Det är mycket bättre med dialog ser vi 

nu. ÅHS breda styrelse levererar, har det visat sig, om landskapsregeringen 

begär någonting och motiverar det väl. Det är en mycket bättre metod än 

styrning uppifrån.  

För det första är det mycket viktigt för Ålands hälso- och sjukvård, som tog 

över mycket betydande verksamheter från kommunerna, att man har en fort-

satt självstyrelse. Och att det fortsatta lagberedningsarbetet tar detta som hu-

vudmålsättning, alltså att ha en bred styrelse med breda fullmakter som av-

speglar lagtingets sammansättning. Det har visat sig vara framgångsrikt hit-

tills och det bör fortsätta.  

För det andra; att allt som vi i lagtinget och landskapsregeringen vill be-

stämma om i ÅHS intas i lag och förordning och i viss mån i den beställning 

som budgeten utgör och att budgeten fortsätter att vara blott en rambudget 

så att självstyrelsen kan fungera.  

För det tredje; att den inre regleringen av verksamheten kan skötas inom 

organisationen, precis som hittills, i ett reglemente som styrelsen fastställer. 

De delar av nuvarande reglemente som borde vara på lagnivå eller förord-

ningsnivå flyttas naturligtvis över till den rätta nivån så att vi får nivåerna i 

styrningen av ÅHS på grej.  

Ett av de viktigaste besluten gäller den Gullåsens verksamhet som togs 

över av Ålands folkhälsoförbund som var äldreomsorg ursprungligen. Det har 

fortsatt att vara äldreomsorg under ÅHS, en verksamhet som ska vara kom-

munal. Det viktigaste beslutet nu för styrelsen inom ÅHS är att klarlägga 

framtiden för den verksamhet som vi har haft på Gullåsen och skall ha. Det är 

rehabiliteringsverksamheten och den geriatriska verksamheten som är de 

viktiga inom ÅHS. Då kommer vi automatiskt in på den gråa zonen som har 

funnits alla dessa år mellan kommunernas ansvar och ÅHS ansvar för de 

äldre. Min uppfattning är att ÅHS inte ska gå in i en fortsatt sådan riktning 

att man tar ansvar för kommunernas verksamhet. ÅHS ska vara en renodlad 

hälso- och sjukvårdsorganisation. Gullåsen skall i framtiden vara ett rehabili-

terings- och geriatriskt sjukhus med vissa hithörande sidoverksamheter inom 

sjukvården. 

Gullåsens framtid är också helt beroende av hur vi fattar beslut om renove-

ring och utveckling av medicinavdelningen eftersom de hör intimt ihop med 

varandra.  

Min uppfattning är att all läkarkompetens som behövs inom offentlig vård 

i landskapet ska komma ifrån ÅHS. Inom kommunernas verksamheter där 

läkarkompetens behövs så ska den levereras av ÅHS i form av hemsjukvård. 
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Hemsjukvården ska därmed inkludera all verksamhet som kommunerna har 

inom äldreomsorgen. Den finska modellen med institutioner och anstalter 

måste vi snabbt få bort ifrån vår lagstiftning.  

Det innebär ju också att viss sjukskötarvård ska finnas i kommunernas 

äldreomsorg för att den ska kunna fungera såsom äldreomsorg. Den här 

gränsdragningen är synnerligen viktig och den blir beroende av de beslut som 

fattas om Gullåsens framtida verksamhet och sannerligen Gullåsens framtida 

storlek. För min del kommer jag nog inte att förorda att några särskilda stora 

utbyggnader görs på Gullåsen. Vi måste renovera de befintliga lokalerna och 

anpassa de till kommande verksamheter som ska slås fast. Möjligen kan det 

bli någon viss utökning av ytan, men absolut ingen stor sådan, som dessvärre 

de här kommittéerna som har förekommit har föreslagit.  

Avslutningsvis, herr talman, efter denna överträdelse av tiden vill jag säga 

kort något om tandvården som socialdemokraterna och som don Quijote har 

kämpat för i flera år. För mig är det här faktiskt inget problem bara land-

skapsregeringen skulle fatta sitt beslut. Det behövs en ÅHS garanti för tand-

vården precis som i riket, en likartad sådan. Det betyder alltså inte att ÅHS 

behöver utöka sin tandvårdsverksamhet. Det betyder att ÅHS måste göra av-

tal med den privata sektorn, precis som man har gjort i riket. Jag var med i 

riksdagen och genomförde den här reformen till delar. Jag har följt det med 

intresse därefter och sett hur den fungerar. Det är ojämlikt i landet eftersom 

det är väldigt olika i olika delar av landet. I princip har man den här garantin 

från den offentliga sidan för att inte någon ska lida av dålig tandhälsa av eko-

nomiska orsaker.  

Om landskapsregeringen behöver hjälp med hur en sådan här lagstiftning 

ska se ut så ska jag gärna biträda med råd och dåd. Jag hoppas att vi snabbt 

kan få ett lagstiftningspaket som inkluderar ett tandvårdsgrundskydd för 

medborgarna. Men det betyder inte, för mig åtminstone, att ÅHS tandvårds-

enhet ska växa. Tack.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det var ett mångfacetterat anförande. Jag har några kom-

mentarer. 

När det gäller bergvärme så håller landskapsregeringen på att se över 

förordningen. Grundkonceptet har varit att skydda grundvattnet. Det 

finns alternativ till bergvärme. Vi håller på att revidera reglerna nu och 

gör dem lite mera flexibla. Vi behöver ha kontroll på ett helt annat sätt 

än vad man tidigare har haft när det gäller hur det borras. 

När det gäller våtmarker så tog av landskapsregeringen in mera me-

del i LBU-programmet och de medlen hoppas vi att ska göra nytta. 

Om avloppen bestämdes redan 2003, om jag inte missminner mig.  

Landskapsregeringen största naturreservat är Signilskär och det är ett 

marint reservat. 

När det gäller ÅHS garantin och tandvården så kommer det nog att 

kosta pengar, det är vi väl eniga om. 

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag hade många synpunkter kring miljön och egentligen 

alla hade att göra med Östersjöns tillstånd och våra egna utsläpp av sär-

skilt fosfor. Jag hör till dem som inte är särskilt bekymrad för kvävebi-

ten eftersom jag vet att vattenväxterna tar det från luften oberoende. 

När det gäller borrningen så håller jag med om att det viktiga är certi-

fieringen av borrningen som landskapsregeringen nu måste åtgärda. 

Skyddet av grundvattnet är naturligtvis viktigt i sammanhanget, men 

det kan man klara genom tillståndsgivningen från ÅMHM för varje en-

skilt fall och certifieringen. Men inte med några generella förbud, att det 

ska vara förbjudet att gå djupare än 60 meter när det gäller ett visst an-

tal meter från strandlinjen.  

Frågan om fiskodlingsutsläppen blev obesvarad. Utsläppen fortsätter 

att öka när det gäller fosfor. Det är den här regeringens överlägset 

största akilleshäl när det gäller miljön.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag har förhoppning om att nya fiskodlingsförordningen i 

ett slag ska kunna minska utsläppen med 20 procent, om man gör vissa 

åtgärder med fodret. Det är ett pågående arbete. Igen måste vi konsta-

tera, handen på hjärtat ltl Roger Jansson, trots ett ambitiöst miljöhand-

lingsprogram 2005-2008 så minskade inte fosforutsläppen då heller. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Vi får inte ge upp, trots att det här problemet har visat sig 

vara jättesvårt. Detta med foder var högaktuellt under min tid i land-

skapsstyrelsen under senare delen av 1990-talet. Det genomfördes stora 

förändringar på den sidan. Också under min tid som näringsminister 

2000-2001 var det samma sak. Det är ingenting nytt och gör inte några 

stora neddragningar i kurvan av fosforutsläppen, som vi verkligen får 

skämmas för internationellt, nationellt och även inom Åland. Vi måste 

vidta kraftiga åtgärder. Jag vet att den förra landskapsregeringen och 

den förre näringsministern var och studerade metoder för andra former 

av fiskodlingar i Danmark. Jag vet inte varför det projektet nu har legat 

nere i tre och halvt år snart. Där är jag fortsatt väldigt kritisk till land-

skapsregeringens skötsel av den här frågan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag vill för min del tacka för att ltl Roger Jansson lyfter 

upp en fråga som verkligen totalt har fallit från agendan, nämligen den 

om fiskodlingarna och fosforutsläppen. Den frågan har inte lyfts här i 

salen hittills överhuvudtaget och det var någonting som engagerar väl-

digt många människor för några år tillbaka. Det finns säkert många som 

är engagerade i det ännu. Det är helt riktigt, ltl Jansson talar klarspråk, 

det här är den särdeles svåraste frågan för regeringen att hantera. Därför 

är min analys i alla fall att man skjuter den framför sig. Man har ännu 

inte, efter fyra år vid makten, kommit med något besked. 



  

  333 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är riktigt. Det som för mig gör frågan ännu svårare är 

att jag hör till den grupp av politiker som vill ha fortsatt vattenbruk i 

våra skärgårdskommuner och särskilt i de tre som är väldigt beroende 

av den här näringen. Det medför att man har ett ännu större ansvar. Det 

är lätt att säga att nu lägger vi ner fiskodlingarna och så minskar vi våra 

fosforutsläpp. Jag hör inte till den gruppen av politiker. Det är viktigt att 

vi kan fortsätta med ett vattenbruk, t.o.m. i den volym vi har idag, men 

vi måste få bort fosforutsläppen så enorma som de är. Ålands fosforut-

släpp motsvarar flera miljonstäders utsläpp. Det är ju inte klokt hur man 

gör våld på naturen. Då måste man jobba väldigt hårt med de nya pro-

duktionsmetoderna för vattenbruket, vilket inte den här landskapsrege-

ringen gör. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag hör också till dem som förespråkar ett fortsatt vattenbruk. Inom den 

branschen ska det också vara hållbar utveckling. Jag kan inte förstå att 

det är liksom ett hål i osten, man pratar om hållbar utveckling på alla 

andra områden men tydligen inte inom den här sektorn. Det var därför 

som det var så illa att det ändå radikala och framåtsträvande miljöhand-

lingsprogram, som fanns några år sedan, att det programmet så totalt 

begravdes här i lagtingets social- och miljöutskottet och inte till fullo fick 

godkännande av lagtinget den gången att fortsätta implementeras. Vi 

ska hoppas att det kommer nya tider och att man kan ta nya tag med 

den här frågan.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Jag vill deklarera att frisinnad samverkan för sin del, som värnar särskilt 

om skärgårdens aktiva fortlevnad, om vi kommer i regeringsställning ef-

ter valet så kommer vi att ha detta som en av våra främsta och viktigaste 

frågor. Att tillse att vattenbruket kan fortsätta förhoppningsvis i oför-

minskad eller t.o.m. i ökad styrka i skärgården, men fosforutsläppen 

måste i ett första skede halveras på en relativt kort period. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det gladde mig att ltl Roger Jansson tog upp frågan om 

allmän tandvård. Om jag förstod honom rätt så menar han att bara vi får 

en tandgaranti så löser sig det här problemet. Nu är det väl så med vår 

vårdgaranti överhuvudtaget att den inte är juridiskt bindande, men det 

kanske är en annan sak. Jag har ändå svårt att se att tandgarantin, som 

är en lagstadgad och reglerad garanti, i sig skulle öka rätten till allmän 

tandvård. Nog måste det ju till resurser, oberoende om den allmänna 

tandvården köps av privata tandläkare eller om man bygger ut den 

tandvård som ÅHS har ansvar för. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag valde att kalla detta för tandvårdsgarantilag. Man kan 

göra det när man känner till hur den finska lagstiftningen är uppbyggd. 

Man kan också kalla den någonting annat. Det viktiga är att den finska 
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lagstiftningen har som målsättning att garantera att alla medborgare ska 

ha en likadan rättighet inom mun- och tandvården oberoende av eko-

nomiska förutsättningar, precis samma som inom hälso- och sjukvår-

den. Det har man sedan löst på lite olika sätt i olika hälsovårdsdistrikt. I 

praktiken betyder det att man har gjort ganska breda avtal med privat 

sektor. Vi kan inte här säga på förhand vad en sådan modell skulle kosta 

i landskaps budgetmedel. Jag säger att den inte behöver innebära någon 

utökning av tandvårdsenheten på ÅHS.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

För det första så är vi då överens om målsättningen, att alla ska ha möj-

lighet att gå till tandläkaren. Det ska inte vara beroende av hur mycket 

man har i börsen. Sedan kan man säga, som ltl Roger Jansson sade, att 

man inte ska utöka resurserna inom ÅHS. Då finns det ju bara ett alter-

nativ kvar, att samhället finansierar besök hos den privata tandvården. 

Det betyder ju ändå att det måste till mera pengar. Såsom det framgår 

här av regeringens rapport kostar ett besök hos den allmänna tandvår-

den i riket 9,60 euro. Alla vi som går till privata tandläkare vet att man 

inte ens behöver öppna mun så har det gått 9,60. Det kostar närmare 

30-40 euro när man går därifrån. Det är mycket pengar som det gäller.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Vi vet inte hur mycket pengar ett sådant rikssystem skulle 

kosta. Det kostar olika i olika delar av Finland beroende på hur man har 

utformat avtalen. Den statsersättning som man får för tandvården ska 

också in här och den ska vägas in i det ekonomiska paketet. Man måste 

också titta på ÅHS tandvårdens prioritetslista, vilka förändringar man 

behöver göra i den för att det här är totalpaketen ska bli sådant att alla 

garanteras en tandhälsa oberoende av ekonomisk ställning.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Social- och miljöfrågor är egentligen dominerande i budget-

sammanhang. Om man räknar med ÅHS drygt 70 miljoner netto och med 

överföringsutgifterna på det sociala området till kommunerna på drygt 40 

miljoner så är det stor del av den offentliga sektorns serviceproduktion som 

omfattas. 

En utgångspunkt för liberalernas samhällsideologi är att näringslivet i 

grunden är ett fritt näringsliv i en marknadsekonomi men den offentliga sek-

torn stöttar upp där det finns särskilda behov och där det finns behov av in-

frastruktur och liknande. Den sociala sektorn, välfärdssektorn och miljön är 

det som samhället verkligen ska ta ansvar för och naturligtvis också med lag-

stiftning föra ut ansvar på t.ex. verksamheter som nämndes här.  

Fiskodlingen är ju en reglementerad verksamhet i motsats till jordbruket 

där lagstiftningen säger vad som är tillåtet. Det är en viktig princip att försöka 

skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt och utveckling genom att man 

har en tryggad välfärd. 

Jag hörde vtm Gun-Mari Lindholm tala om skillnader och vad som gör 

skillnad. Det är också intressant att se på vad som är skillnader. Vad är skill-
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naden mellan Åland och riket? Vad är skillnaden mellan de olika kommuner-

na? Där har vi en politisk uppgift att för det första konstatera att skillnaderna 

mellan Åland och riket på välfärdsområdet är stora. 

Vi har en barnomsorg där vi kanske har 30 procent högre utbud av dag-

hemsplatser och därmed högre utgifter. Vi har ett tryggare samhälle för bar-

nen och vi har högre barnbidrag.  

När det gäller hälso- och sjukvård så är vår utgift per capita 2900 euro per 

person, som minister Perämaa visade tidigare. Själv har jag räknat med 2700 

men det är kanske netto, inklusive inkomster. Summan per capita i riket är 

ungefär 1700 euro. Det är inte enbart för att vi har en hög kvalitet på den vård 

vi har, utan också för att vi är tvungna att ha mera vård än vad man har i riket 

som har tillgång till centrala universitetssjukhus i de kommunala samman-

hangen.  

Viktigt framöver är, när vi ser våra budgetrestriktioner, att vi måste tänka 

på hur vi sköter den grundläggande välfärden och hur vi finansierar välfärds-

tjänster, det som medborgarna har möjlighet att välja. Till den grundläg-

gande välfärden hör, som landskapsregeringen har framhållit och som man 

har tagit fram i tandvårdsutredningen, en tandvård för dem som är i behov av 

det, där man gör riktade insatser upp till 19 års ålder, och även för dem som 

har sociala behov och de som är äldre. Det som vi nu diskuterar är hur man 

ska utvidga den här garantin eller förmånen till en större krets. Då är det 

sannolikt en form av check som är det mest rimliga. Då kan man i alla fall 

göra det som liberalerna vill; behålla den privata tandvården, där en del beta-

lar för de tjänster de vill ha, medan andra kan få t.ex. den förebyggande tand-

vården på samma villkor som alla andra i samhället. Med tandvårdscheckar 

undviker man det som blir väldigt viktigt, dvs att inte pressa ut privat före-

tagsamhet som socialdemokraterna vill göra. Det tror jag inte är framtiden 

för välfärdssamhället. Framtiden är att det finns valmöjligheter, att det finns 

garantier och att det också finns utrymme för privata alternativ.  

Jag hoppas att landskapsregeringen nu går vidare med det underlag som 

man har och beräknar kostnaden för den utvidgade servicen.  

När det gäller ÅHS är det kanske svårt att hitta motiv för att bygga ut med 

personal och utrymme när det finns alternativ som egentligen är färdigt or-

ganiserade. 

En annan fråga är skillnader mellan kommunerna och därmed mellan 

medborgarna. Det gäller avfallsfrågan och också hälsofrågorna på det lokala 

planet.  

När det gäller avfallsfrågorna så är det en märklig debatt. Avtalsfrågorna 

likställs ofta med MISE. Jag vet inte exakt hur många kommuner som är kvar 

i MISE, men det är kanske drygt hälften. Flera kommuner har aviserat att om 

de ska ta ställning till MISE. Saltvik, Finström, Kökar och Föglö kommer att 

gå ur MISE. Vi har MISE å ena sidan och så har vi resten av kommunerna å 

andra sidan. Det här borde man alltså kunna diskutera på ett sådant sätt att 

avfallsfrågan sätts in i ett sammanhang. Jag tycker personligen att den nya 

avfallsplanen är bra. Det är inte på något sätt fel av landskapsregeringen att 

visa på att man kan använda skattemedel för avfallshantering. Många kom-

muner gör det, de flesta kommuner budgeter för avfallshanteringen och in-

frastrukturen osv. Det intressanta med skattefinansiering istället för avgifter 

är ju fördelningseffekten. När alla å ena sidan månar om fattiga pensionärer 

och å andra sidan tycker att man ska ha avgifter på MISE så är det just de fat-
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tiga pensionärerna som drabbas mest. De som inte har skatteinkomster får en 

lindring i avfallshanteringen om man tar en viss del av infrastrukturen via 

skatten. 

Herr talman! Jag kommer in på det som har varit en stor fråga; pension-

ärer som lever under den relativa fattigdomsgränsen. I regeringspartierna, 

centern och liberalerna, och i landskapsregeringen har vi försökt hitta lös-

ningar. Vi har kommit fram till ett lagförslag som skulle möjliggöra det här, 

trots att vi inte har behörighet på området. Det andra alternativet var att för-

söka påverka SATA-kommittén som har jobbat med de här frågorna. Jag an-

ser att de diskussioner som man har fört från åländsk sida har påverkat den 

reform som man gör med en garantipension på 685 euro från mars. Det är en 

väsentlig förbättring. Det är någonting som verkligen gör skillnad i levnads-

förhållanden för de här människorna. Förslaget att höja det här skulle in-

verka på bostadsbidraget, där får man vara väldigt försiktig som alltid i de här 

systemen.  

När det gäller ÅHS så är det en stor organisation. Det pågår ett reformar-

bete. Det är bra att det har kommit igång diskussion om samhällsreform uti-

från ett perspektiv att man har olika områden, inte nödvändigtvis kommu-

nerna, där ÅHS ska täcka in hela det åländska området. 

En annan dimension av ÅHS och hälso- och sjukvården är ålder. Det kan 

gälla barn, kön, kvinnor och män osv. När det gäller äldreomsorgen är det 

ganska givet att om man sätter in det i ett områdesperspektiv så har vi hela 

Åland som ett område där hälso- och sjukvård ska finnas också för de äldre 

som finns på omsorgshem och institutioner. Hälso- och sjukvården måste in i 

de institutioner som tidigare har varit kommunala. Det är alltså ett gräns-

snitt, som man säger på datorspråk, där man måste hitta nya lösningar. Sam-

hällsreformen är plattformen för att diskutera de nya lösningarna.  

För de äldre är gränsen mellan omsorg och hälso- och sjukvård flytande 

och förändrande. Det kan vara frågan om multipla handikapp. Där är bygg-

naderna inom ÅHS och institutionernas utveckling mot klargörande av rol-

lerna för Gullåsen och geriatrisk vård intressant. Det är också en intressant 

utveckling att man får en ny modern psykiatribyggnad som möjliggör ut-

veckling av den eftersatta sidan av vården.  

När det gäller ÅHS finns det all anledning att se på lagstiftningen när det 

gäller sociallagstiftningen och hälso- och sjukvårdslagstiftningen samt 

renodla landskapregeringens roll som myndighet, utvecklare och tillsyns-

myndighet. 

En sak som är viktigt att påpeka, det har varit diskussion om beredskap i 

skärgården och på norra Åland, jag har försäkrat mig om att det inte finns 

några planer på att dra ner på den regionala hälso- och sjukvården på Åland 

och att man skulle göra sig av med lokaliteterna i Godby. Däremot finns det 

en annan diskussion som gäller att utveckla den stora fastigheten, gamla 

Godmans, och förädla hela konceptet som en central enhet i Godby. Man 

borde inte låta hindra den utvecklingen. Hälso- och sjukvårdslokaler kan ga-

ranteras. Vill man så kan man göra förbehåll för aktierna, man kan göra lång-

siktiga kontrakt och det finns alla möjligheter. Jag skulle vilja säga det till 

dem som här har fört fram hotet om nedläggning, att det stora hotet mot all 

välfärd och mot all hälso- och sjukvård är ekonomin. Sköter vi inte ekonomin 

och sköter vi inte reformerna så att de gör samhället billigare att driva så då 

hotas ju all välfärd.  Välfärden kräver tillväxt och tillväxten kräver välfärd. I 
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princip är det en enkel form som åtminstone vi socialliberaler omfattar. Det 

ena är beroende av det andra.  

Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag sätta in hela den här social- och 

miljöutvecklingen i ett sammanhang. Det gäller alltså landskapets finanser 

och möjligheten att trygga välfärden. Det kräver en samhällsreform som om-

fattar tre nivåer. Den nuvarande kommunala nivån, lokal nivå, det är områ-

det som i många sammanhang omfattar hela Åland, det kan vara skärgårds-

området men det kan också vara områden som omfattar de äldres omsorg, 

hälso- och sjukvård, andra fritidsaktiviteter och kultur. En riktad politik i en 

samhällsreform mot vissa grupper kanske är en kompletterande indelning till 

den geografiska. I det läget i den öppna utgångspunkten så tror jag att det 

finns förutsättningar att diskutera sig fram till alternativ under nästa år eller 

om man så vill inför nästa val. Man tryggar välfärden och det privata närings-

livet och företagsamheten också inom välfärdsområdet och där man kan ha 

en uthållig utveckling med tanke på miljön. Det gäller särskilt trafiken som 

jag ska återkomma till. Den sociala sektorn och miljösektorn är de väsentliga 

områdena för medborgarna på Åland både ekonomiskt och när det gäller 

samhällets möjligheter att skapa välgång och lycka, om man ska uttrycka det 

högtidligt. Vi liberaler brukar tala om trygghet och utveckling som gemen-

samma mål för samhällsutvecklingen, tack.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Jag tyckte mig höra att ltl Olof Erland ansåg att libe-

ralernas diskussioner om det förhöjda pensionärstillägget här på Åland 

att det hade påverkat rikets SATA-kommitté. Det är intressant. Min 

uppfattning är att det var när statsminister Vanhanen var ute och ski-

dade efter ännu ett förlustval som han kom på att folkpensionen borde 

höjas och göras till en garantilag, vilket påverkade SATA-kommittén 

ganska kraftigt. Nu är väl beloppet tänkt att uppgå till 640 euro i måna-

den, tror jag. Det åländska beloppet med ett förebyggande utkomststöd 

var ju högre. Tycker ltl Olof Erland att garantipensionen är bra? De är ju 

sämre än det förslag man själv hade. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag tycker det är en klar förbättring, det är en klar skill-

nad. Det är 685 euro enligt statsbudgeten. Det omfattar inflyttade in-

vandrare och det omfattar olika kategorier. Det är också kopplat till 

olika FPA-system och bostadsproduktion osv. Även om jag inte här kan 

redogöra för detaljerna så tycker jag att det är bra. Om det var Vanhanen 

som kom på det så då ska jag faktiskt passa på att gratulera honom och 

säga att han ska skida mera. Jag tror att han kanske skulle ha nytta av 

att ägna sig åt det. Det var ju ålderspensionen som han förde fram, att 

man skulle höja åldern. Vi har varit med i diskussionerna, har vi inte på-

verkat så har vi fått resultat ändå. Kanske man kan dra slutsatsen att tur 

att vi inte sade mer än vad vi sade för att det blev ändå så bra.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Efter den där skidturen var det många som tyckte att han skulle skida 

mera. Det tycks hålla i sig fast han inte längre är statsminister. Jag 

struntar blankt i om han skidar eller inte numera.  
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Men i alla fall är beloppet lägre än det som liberalerna själva förslog 

en gång i tiden. Det betyder ändå att man sänker ambitionsnivån. Den 

relativa fattigdomsgränsen gick ungefär på drygt 900 euro i månaden. 

Det är ändå en ganska stor diskrepans mellan vad man kanske skulle 

önska sig och vad man nu får. Liberalerna hade ju många andra förslag. 

Det var bostadsbidrag och det var någon sorts negativ beskattningen och 

allt möjligt. Man gjorde en stor utredning, blev det ingenting av det just 

för den här gruppen? Det blev Vanhanens skidtur som gav lösningen. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag känner inte alls igen den här beskrivningen. Verklig-

heten är den att man nu förslår en garantipension på 685 euro per må-

nad från mars. Garantipension omfattar grupper som får en ökad trygg-

het. En ökad trygghet för alla, det är klart att vi kunde säga att vi vill ha 

mer, men det var en ytterst komplicerad åländsk lagstiftning som skulle 

ha möjliggjort ungefär samma resultat och kanske t.o.m. bättre. Men ef-

tersom vi inte har behörighet så visar det sig att det en fördel för oss om 

riket gör det som vi ville göra och dessutom tar det ur statsbudgeten. Jag 

vill uttrycka min tacksamhet, kanske inte till förre statsministern Matti 

Vanhanen, men till SATA-kommittén och särskilt då till vår social- och 

miljöminister Katrin Sjögren som verkligen har varit pragmatisk och 

pådrivande i den här frågan, vilket vi ska vara tacksamma för.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Jag vill också gärna ägna mitt anförande åt den här gruppen, ef-

tersom det på det rika och välmående Åland ändå finns många människor 

som kämpar hårt med sin vardagsekonomi.  

Den här utredningen som gjordes 2007 var nog för många en alarmrap-

port. Före det hade vi inte en aning om att det var så här pass många familjer, 

13 procent av alla för åländska hushåll, som lever under den relativa fattig-

domsgränsen. Familjer som har en livssituation och en tillvaro långt, långt 

bort ifrån skattetoppen. Det kan säkert vara väldigt svårt att förstå deras livs-

situation. När man har så är lite pengar att röra sig med och det ska räcka till 

precis allt, då kan man förstå att just tandvård är någonting som man inte 

tycker sig ha råd med. 

Förutom 13 procent av alla åländska hushåll var 27 procent av de ensam-

boende, dvs singelhushållen, under den här gränsen och 46 procent av alla 

ensamstående med barn. Det här är ett stort problem i vårt samhälle och jag 

tycker också att vi har gjort alldeles för lite.  

En åtgärd som gjordes ganska omgående var att höja barnbidraget, för där 

hade vi behörighet och möjlighet att förändra. Nu föreslår regeringen en in-

dexjustering. Vi från socialdemokraternas sida säger naturligtvis inte nej till 

det. Däremot skulle man gärna vilja veta vad det betyder. Vad betyder den 

här höjningen per barn? Och vad betyder höjningen för budgetomslutningen 

som helhet?  
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Men det är så, inte bara i det åländska samhället utan i hela Norden, att 

klyftorna ökar. De rika blir rikare och de fattigare blir fattigare. Många kän-

ner sig svikna av samhället.  

Den här utredningen, som kom precis innan förra valet, den gjorde att po-

litikerna från alla partier visade ett stort engagemang för att höja den här 

gruppen ur den här besvärliga situationen.  

Det tillfälliga stödet som man ganska snabbt åtgärdade från regeringens 

sida var ju förstås ett bra första steg och det sågs också som ett första steg. Ef-

teråt kan man konstatera att det inte blev så lyckat. Det kom inte så väldigt 

många människor till del. Många fler hade rätt till detta och nivån borde 

också ha varit högre. 

Jag tycker det är lite skrämmande att höra att utkomststödet på Åland i 

dagsläget, och har varit det i flera år, är 18 euro lägre. Därför hävdar social-

demokraterna att det måste vara minst samma förmåner, minst samma, 

gärna bättre, gärna åländskt men minst samma. Därför borde man kunna ha 

blankettlagstiftning när den här typen av höjningar kommer från riket, helst 

så att man kunde lägga på ett Ålandstillägg med tanke på de höga kostnads-

nivåer som vi har i samhället. 

Minister Katrin Sjögren har också genomfört en utredning av hur barn le-

ver och mår i fattiga familjer. Att vara fattig är väldigt tabubelagt i vårt sam-

hälle. Barn som lever i de här familjerna blir särskilt utsatta. De har inte råd 

att komma med på skolutflykt och de har inte har råd att köpa skridskor eller 

skidor när man ska med skolan ut och vintersporta. Det är väldigt tungt och 

många mår illa och oroar sig mycket för föräldrarnas situation. Om man gör 

den här typen av utredningar så är det jätteviktigt att de också följas upp av 

konkreta åtgärder.  

Minister Sjögren har gjort mycket och hon redovisar gång på gång långa 

listor på vad som har gjorts. Men det är ganska generella frågor som vi talar 

om och otillräckliga för att häva de här grupperna ur deras situation. 

Det är också allas vårt ansvar och bekymmer av den anledningen att när 

klyftorna ökar så ökar också otryggheten i ett samhälle. Det gör också att de 

som känner sig förfördelade ser sig svikna av samhället. Vi kan konstatera att 

av dem som röstade i Sverige på Sverigedemokraterna är det väldigt många 

som lever på marginalerna. 

Jag tycker att vi ska slå vakt om det generella välfärdssystemet och ge 

människor rätt att leva på ett drägligt sätt. Nu ser vi att frivilligorganisationer 

och kyrkan får ha matbespisning och matköer och människor får komma och 

få akut hjälp. Det här är ett misslyckande för oss politiker. Det är ett miss-

lyckande för välfärdssamhället för det tar oss tillbaka till en tid när man höll 

på med fattigvård.  

Det är mycket viktigt att vi inte glömmer de här grupperna mellan valen. 

Frågan var synnerligen aktuellt inför valet 2007. Det utlovades också mera 

pengar i börsen. Jag tror att det var många i den här gruppen som hoppades 

och trodde på det budskapet då. 

Välfärdssamhällets utmaning är hur vi ska ha råd med människor, hur vi 

ska ha råd med alla människor och deras behov. I 

Det här tillägget på 70 euro var som sagt ett tillfälligt stöd. Jag tror att den 

här frågan måste komma upp igen till diskussion, om inte förr så inför det 

kommande valet. Garantipensionen är på det sättet en bra lösning, 685 euro, 

det är naturligtvis bättre att det är på det sättet, samtidigt är det otillräckligt 
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också. Vi måste ju bestämma vilken summa på Åland som det är drägligt att 

leva på. Ska man klara sig på 685 euro? 

Som vi ser det så finns det mycket att göra fortfarande, särskilt bostadsbi-

dragen, som tidigare var aktuellt om jag inte minns fel, finns inte nu längre 

med i diskussionerna. Vad gäller bostadsbidrag för pensionärer så borde re-

geringen ytterligare trycka på att man ändrar så att de åländska pensionärer-

na hamnar i den högsta dyrortsklassen och får samma typ av bostadsbidrag 

som de har i Helsingfors. Eftersom våra hyror ligger i nivå med hyrorna i 

Helsingfors snarare än nivå i den lägsta dyrortsklassen där vi nu hör hemma. 

Det här är en justering som skulle betyda oerhört mycket för de åländska 

pensionärerna. Även det generella bostadsbidraget bör ses över. Trots att bo-

stadsbidragen har varit en viktig fråga och ändå är ett viktigt instrument för 

många människor som lever på små resurser så är jag naturligtvis besviken 

på att bostadsbidragen har ställts så långt bak i kön vad gäller prioriteringar 

inom lagberedningen. Det borde vara en mycket, mycket högt prioriterad 

fråga. 

Vad gäller tandvården så tycker jag att det är positivt att fler och fler nu vill 

tala om den frågan och att man ser att här finns det anledning att utveckla. 

Nu strider dagens system starkt i alla fall mot min uppfattning om vad rätt-

visa är. När tanter och farbröder med folkpension inte får komma till ÅHS 

tandvård, däremot får högt avlönade läkare och andra tjänstemän inom ÅHS 

komma dit och få den här servicen. Enligt min rättsuppfattning och känsla 

för vad som är rätt och fel så är det här någonting som man omedelbart borde 

ändra på. Hellre än att ta ifrån någon en förmån som man haft sedan tidigare 

så vill jag hellre ge fler den här möjligheten. Tack, herr talman. Tiden är ute.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag har sagt det förut och jag säger det igen; landskapsre-

geringen arbetar helt enligt att försöka förbättra det för dem som har det 

tuffast och som lever på marginalen. Eftersom jag inte skulle räkna upp 

alla lagstiftningsåtgärder så lämnar jag det den här gången. 

 Lite information när det gäller indexbindningen, det har inte generell 

stor betydelse på summan. Det gör att barnbidraget inte förlorar i värde. 

Det binds till ett index så att det justeras varje år. Vi gjorde en överslags-

räkning, en indexbindning för i fjol skulle ha inneburit 150 000 euro till 

under momentet för barnbidraget. Men det viktigaste är att barnbidra-

get inte förlorar i värde, som vi ser att många sociala stöd har gjort och 

som är ett dilemma.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja, det är som jag gissar. Det låter väldigt bra att få barnbidraget index-

justerat, det är naturligtvis bättre än ingenting. Men så himla stora ef-

fekter har det inte för barnfamiljerna i praktiken och särskilt inte för 

dem som lever under svåra förhållanden.  

Vad gäller garantipension där Vanhanen och SATA-kommittén egent-

ligen har löst problemet för Ålands räkning till vissa delar, är minister 

Sjögren är nöjd med den nivån? Eller anser hon att ytterligare någonting 

måste göras? Annars sänker man ambitionerna när man tidigare har 

sagt att det minsta möjliga som en människa ska leva på är 699 euro. Nu 
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är detta 685 euro. Tänker landskapsregeringen gå in med något Ålands-

tillägg, eller på vilket sätt ska man stöda de här pensionärerna?  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det blir att fundera på t.ex. vad man kan göra med tand-

vården. Att ha ett eget administrativt system för 15 euro kostar mera än 

det smakar. Man måste hela tiden tänka på att det också finns möjlighet 

att få bostadsbidrag och det finns möjligheter att få vårdnadsbidrag.  

När det gäller barnen så har vi sänkt avgiften på ÅHS för dem. Vi har 

säkrat underhållsstödet på ett helt annat sätt. Vi har i barnomsorgslagen 

infört att om man har under en viss inkomst så behöver man inte betala 

någon barnomsorgstaxa alls. Så visst har vi gjort riktade insatser. När 

det gäller utkomststödet har vi gjort en ganska stor utredning och jag 

kommer att presentera ett lagförslag till lagtinget under våren. Där är 

mitt förslag att vi ska ha 10 procent mera än vad Finland har för att 

täcka de dyra levnadskostnaderna som vi har på Åland. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Från socialdemokraternas sida så har vi sagt att det är bostadsbidraget, 

det är det generella allmänna åländska, det är bostadsbidraget för pens-

ionärerna där justeringen måste ske i Helsingfors, det är utkomststödet 

och det ska vara minst samma förmåner, helst Ålands anpassning. An-

nars tror jag nog inte att liberalerna kan gå till val med mera pengar i 

börsen en gång till. För det kommer den här gruppen inte att tro på.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Jag tänker fortfarande på tandvården. Det är nog 

kanske inte lika enkelt att lösa som ltl Roger Jansson sade tidigare. För 

det kommer nog att kosta åtskilligt. Det är väl kanske ltl Gunell beredd 

på att ta då, men däremot inte ett sammanförande av skolhälsovården 

under ÅHS som vi har tagit i styrelsen, vilket ltl Gunell motsatte sig. Det 

gäller sammanförande av skolhälsan under ÅHS. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Nu tror jag nog att vi sammanblandar två saker. Skolhälsan har jag job-

bat för i åtskilliga år. Nu förverkligas den och det är jag mycket glad för. 

Att det sedan administrativt ska föras över några psykologer och kurato-

rer till ÅHS, det ifrågasatte jag om var nödvändigt, men jag har inte 

motsatt mig det, det vet Ulla-Britt Dahl mycket väl.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Jag reagerade också lite på att det bli rika läkare och inte mindre välbär-

gade som får gå till den offentliga tandvården. Jag har för mig att vi fick 

en statistik på att det är väldigt få ÅHS anställda som utnyttjar den här 

tandvården. Nästa steg blir ju att man förändrar det. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det vet Ulla-Britt Dahl också mycket väl att den här frågan har jag lyft 

flera gånger i ÅHS styrelse. Vi måste titta över de prioriterade grupperna 
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och fatta beslut. Jag tycker att den här personalförmånen är väldigt 

orättvis idag eftersom en del får den och andra får den inte. Men det 

strider ändå fortfarande mot min rättsuppfattning att det ska vara en 

förmån hos vissa med ändå rätt goda inkomster, men vi ska säga nej till 

människor som inte har råd med tandvård. Så kan vi inte ha det, här 

måste vi söka en förändring. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Folke Sjölund 

Herr talman! Jag tänkte behandla båda områden, miljön först och den sociala 

sektorn sedan.   

När det gäller miljön och miljöutvecklingen så har vi alla anledning att 

vara kritiska och också självkritiska, vilket vissa har konstaterat här också ti-

digare.  

Jag har en liten kommentar när det gäller ltl Aaltonens inlägg här tidigare. 

Jag tror att det skulle vara skäl att ltl Aaltonen studerar vad som har hänt un-

der de senaste tre åren inom miljöområdet på lagtingsnivå och på landskaps-

nivå. Det har gjorts en hel massa arbete och framförallt handlar det om en 

massa implementeringar av diverse EU-direktiv och sådana saker, men också 

andra saker.  

Miljöarbetet är långsiktigt. Det handlar om långvariga processer för att nå 

resultat. Det är klart att man kan, som socialdemokraterna, presentera önske-

listor som inte är möjliga att genomföra här och nu.  

Miljöarbetet pågår på flera nivåer. Om vi börjar på den större nivån, glo-

balt, så står vi just inför en stor konferens i Mexico som ska titta på klimat-

frågor. Inom EU finns det en hel del saker som händer. Det viktigaste inom 

EU som berör oss är Östersjöstrategin. Det finns också inom EU ett arbete 

som berör oss, det är ett arbete som samordnar och sätter miniminivåer för 

hur de lokala miljöfrågorna ska skötas.  

När det gäller Östersjön så vet vi att den enskilt viktigaste åtgärden är att 

reducera fosfornivån i vattenmiljöerna. Regionkommittén gav ett utlåtande 

om EU:s Östersjöstrategi här i våras, strax före sommaren. De konstaterade 

beträffande fosforsidan två saker; det ena är att det behövs både stora och 

små insatser, lokala insatser och mera övergripande insatser. De stora insat-

serna gäller hur vi ska hitta metoder att reducera fosfornivån ur havsmiljön? 

Det är frågan om ett gigantiskt arbete. Det finns en massa olika organisation-

er som sysslar med Östersjöns miljö. Problemet är inte det att det finns för få 

organisationer som sysslar med det här. Problemet är inte heller brister på 

resurser. Lägger man ihop alla de här organisationerna och alla de resurser 

som organisationerna förfogar över så om man skulle kunna samordna det 

till en gemensam insats så skulle vi kunna åstadkomma väldigt mycket. De 

största fosformängderna ligger ju på Östersjöns havsbotten. Att hitta en me-

todik att antingen neutralisera eller ta till vara de fosforresurserna ur havs-

miljön skulle vara den enskilt största och viktigaste miljöåtgärden för att Ös-

tersjön skulle kunna tillfriskna under en relativt kort tid, kanske 30-40 år.  

Vi har sedan också andra internationella samarbeten som vi på Åland del-

tar i, Baltic Sea Parliamentary Conference som vi just hade här på Åland, de 

sysslar också mycket med de här frågorna. Union of the Baltic Citys som Ma-
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riehamns stad är med i har också en hel del sådana här saker. Jag kan bara 

nämna om att Mariehamns stad är med i något som heter Hansa samarbetet 

som är ett samarbete på miljöområdet mellan 14 olika hamnar i Östersjön. 

Man har satt upp miniminivåer för vad som gäller för utsläpp osv. Och så har 

vi förstås HELCOM som egentligen är den stora. Vi har goda kontakter till 

HELCOM, vi har dugliga tjänstemän som sysslar med HELCOM men det 

skulle inte heller skada om vi kunde ha politisk representation i HELCOM. 

Som det nu ser ut förefaller det som om HELCOM kommer att bli navet kring 

vilket Östersjöns miljöinsatser kommer att snurra kring. HELCOM kommer 

sannolikt att bli den organisationen som kommer att få till uppgift att sam-

ordna de här olika organisationernas insatser och kunna styra resurser till 

större insatser som faktiskt har stor betydelse.  

När det gäller landskapsnivån och de lokala begränsningarna av fosforut-

släpp, och kanske också t.o.m. reducering av fosfor i havsmiljön, t.ex. genom 

att skörda vass och den typen av insatser, så är det klart att det är helt nöd-

vändigt att gå in för dem också, liksom också den svåra balansgången och 

problematiken kring vattenbruket.  

Kommunalt görs det också en hel del saker. Jag kan nämna att den största 

enskilda miljöinsatsen för att reducera föroreningarna av vattenmiljön är 

lotsbroverket i Mariehamn. Vi har varit aktivt med åtminstone från liberaler-

nas sida och genomfört lotsbroverket.  

Det har hänt saker och ting. Det händer saker och ting och vi har fullt för-

troende för social- och miljöminister Katrin Sjögren och hennes tjänstemän 

för driva de här frågorna vidare. När det gäller den liberala lagtingsgruppen 

så finns det inga problem med att stöda det arbetet.  

Herr talman! Nu tycks min tid vara ute. Jag kan välja att antingen att göra 

som ltl Roger Jansson eller så kanske jag begär ordet en gång till.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Ltl Sjölund vill att jag ska notera vad som händer i land-

skapet beträffande miljöarbetet. Jag konstaterar fortfarande att ingen-

ting av värde har hänt. Det som vi har jobbat med i social- och miljöut-

skottet det senast året har varit väldigt mycket EU-implementeringar 

som sker på en helt annan nivå. Det som vi har märkt att har hänt på 

Åland är att man har satt igång en musselodling. Vi kunde läsa i tid-

ningarna i somras att det skulle behövas minst 430 musselodlingar för 

att få ner fiskodlingarnas fosforutsläpp med hälften. Det skulle behöva 

gå 2000 lastbilslass bort med musslor om det skulle ha någon betydelse. 

Vi har en musselodling, men fortfarande har vi inte någon fiskodlings-

förordning. Det arbetet skulle redan ha varit klart men det har blivit 

framskjutet till våren. Vem vet när beslut kommer att tas på den sidan? 

De som vill minst verkar bestämma den här miljöpolitiken.  

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Vi har helt olika uppfattningar om de här sakerna. EU-

direktiven är inte värdelösa på något sätt heller. De har återverkningar 

också på oss. Lagstiftningen är inte den enda saken som händer inom 

miljövården. Det händer en massa andra saker också. Inom förvaltning-

en händer det en hel del. Det görs insatser inom miljösidan hela tiden.  
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Ltl Carina Aaltonen, replik 

Min kritik i mitt anförande tidigare idag gick ut på att man nog har am-

bitioner på miljöbyrån men alla pengar och alla resurser finns ju inte 

där. De finns på annan avdelning, på näringsavdelningen.  

Eftersom ltl Sjölund ändå uppskattar arbetet i HELCOM, på vilket 

sätt ämnar han driva frågan om att Åland ska få en egen politisk repre-

sentation i HELCOM? Hur ser ltl Folke Sjölunds visioner ut? Jag har nu 

bara sett en upprepning av vad andra gör. Vilka frågor vill ltl Sjölund 

driva?  

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! För det första när det gäller HELCOM så är det inte det 

viktigaste att man har den politiska representationen. Vi har en bra in-

syn och bra representation redan på tjänstemannanivå, men naturligtvis 

skulle det vara en fördel om vi också hade en politisk representation.  

När det gäller vad jag vill; 1999 hölls BSPC-möte här på Åland, då höll 

jag ett anförande som gick ut på, precis just det här som jag sade tidi-

gare om Östersjön, behovet och nödvändigheten av att reducera fosfor-

halten i havsmiljön. Det var början, sedan har jag hållit på med detta i 

alla möjliga och omöjliga internationella sammanhang där jag har varit, 

IBSPC och också inom UBC. Jag har skrivit en motion om det här till 

Mariehamns stadsfullmäktige som också har resulterat i vissa åtgärder. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Under rubriken social- och miljöavdelningen har jag några sa-

ker som jag vill ta upp.  

Motion nr 48 handlar om att man ska minska inkomsterna för landskaps-

regeringen, det gäller ÅMHM och avgifterna. Landskapsregeringen vill öka 

inkomsterna på moment 35.60.20 med 70 000 euro. Det betyder att det är 

privatpersoner, privatföretagare och entreprenörer som kommer att få högre 

kostnader för de myndighetskontroller som man anser att måste utövas.  

ÅMHM gör mycket bra. De har också blivit mer effektiva, duktigare och de 

har senaste året varit smidiga, vilket jag vill ge dem en eloge för. Jag tycker 

inte att landskapsregeringen ska öka avgifterna mer än nödvändigt för van-

liga företag och privatpersoner. Man kanske mera skulle titta på lagstiftning-

en så att man kunde minska byråkratin så mycket som möjligt och också med 

detta minska avgifter. Därför har jag lagt en motion om att man ska minska 

verksamhetsinkomsterna med ungefär 100 000 euro istället för att öka dem 

med 70 000 euro. Det var en motion som jag har under det här ärendet.  

Sedan har en fråga, det gäller sjukhuset och ÅHS. Vi har läst i medierna för 

några veckor sedan om ortopeden. Det fanns en duktig ortoped som valde att 

sluta p.g.a. att han ansåg att lönen i förhållande till vad han gjorde var för låg. 

Han ansåg att han förmodligen kunde få bättre betalt någon annanstans. I 

andra ändan köper ÅHS in väldigt mycket specialisttjänster utifrån som går 

under ett annat konto. På så sätt blir det dyrare för sjukhuset. Man kan inte 

förhandla specifikt med specialister och läkare inom olika områden, om jag 

har förstått det rätt. Är det på det viset? Vem hindrar möjligheten för ÅHS att 

förhandla fram en lön till en specialist som man anser att man behöver? Jag 
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har förstått att det är landskapsregeringen som någonstans sätter käppar i 

hjulet där. Det finns många specialister och engagerade och duktiga läkare 

som vi behöver ha på Åland. Är det så att man går under något standardavtal 

som medför att man inte kan förhandla upp lönen så tror jag att man inte får 

de bästa läkarna heller. Om det är på det här viset skulle jag vilja få förtydli-

gat ifrån landskapsregeringen. Tack.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! ÅMHM arbetar med att bli smidig och kundvänlig. De ar-

betar många gånger i motvind. När det gäller kontrollerna på ÅMHM så 

är det till 90 procent styrt av EU. Det är en myt att vi skulle ha ett krång-

ligare system än vad man har i omkringliggande regioner. När det gäller 

nivån på kostnaderna så ligger vi också på en väldigt låg nivå. Om vi 

jämför med Sverige och Finland så betalar vi 30-40 procent lägre än vad 

man gör där.  

Angående finansmotionen som ltl Fredrik Karlström har skrivit. Att 

inkomsterna ökar förklaras av att man har gjort om veterinärsystemet. 

Förut fick veterinärerna ta betalt av företagare och ta en del som provis-

ion och sätta i sina egna fickor. Nu går allt till myndigheten. Man har 

moderniserat systemet, man har inte höjt på taxorna.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! När man läser budgeten så står det ganska klart och tydligt 

att man vill öka inkomsterna med 70 000 euro. Det går inte hand i hand 

med att man vill vara företags- och entreprenörsvänlig. Är det så att vi 

har lägre avgifter än vad våra grannländer har så är det jättebra, det 

borde vi fortsätta med. Det är ju de facto myndighetskrav som kommer 

från ÅMHM, det är lagar och säkert EU-regler i grunden som bestäm-

mer det. Men är det så att det är lagstiftaren som vill att de här uppgif-

terna ska in och ska efterföljas så behöver ju det inte drabba småföreta-

gare oskäligt heller. Om man anser att det ska skötas gemensamt via 

ÅMHM så skulle finansieringen kunna gå via skatten som företagarna 

betalar också.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Nog är det ju rimligt att man betalar för sin näringsverk-

samhet. Annars är det ju andra skattebetalare som ska betala för nä-

ringsidkarna också. Jag har varit med vid två tillfällen, under min tid i 

landskapsregeringen, där man ville göra egna system; det gällde be-

kämpningsmedel och det gällde kontroller av fiskodlare. Där sade före-

tagarna nej, de vill ha samma system som man har i Finland eftersom 

det är en kvalitetssäkring för deras produkter.  

Igen det här med 70 000, det står i budgeten, det kanske är lite otyd-

ligt: ”under år 2011 avslutas veterinäromställningen, vilket ger ökade 

inkomster till landskapet samtidigt som veterinärernas arbetsvillkor 

moderniseras.” Det är dessa 70 000 euro som nu debiteras till myndig-

heten direkt. Det är en modernisering av systemet.     

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Jag svarar minister Sjögren, är det så självklart att företagarna och nä-

ringslivet ska behöva betala för pålagor som myndigheterna sätter på 
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dem? Det är väl inte så självklart. Kanske myndigheterna skulle sätta 

mindre pålagor på företagarna och entreprenörerna och istället jobba åt 

det hållet att man inte skulle ha onödiga kontroller och onödigt byrå-

kratisystem som det ska betalas för. Det bästa är väl att försöka minska 

ner dem så mycket som möjligt. Vi har ju diskuterat senast hur krångligt 

det är för exempelvis småskalig livsmedelsproduktion. Näringsutskottet 

höll ju med om detta. Det är en byråkratisk cirkus som drar igång om 

man vill göra något sådant. Kanske man skulle jobba på att minska by-

råkratin och kraven från myndigheterna istället för att bara säga att det 

ska vara helt självklart att företagen ska betala avgifter.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! När man ska rekryterar personal, läkare och hälsovårds-

personal till vården på Åland så krävs det att man har ett verktyg för att 

kunna ge löneförmåner, påslag och eventuellt annat för att nå det öns-

kade resultatet. Det här ska göras genom avtal med fackföreningarna för 

att reglera det här genom beslut i landskapsregeringen. Dess bättre är 

allt detta redan gjort. Landskapsregeringen har vidtagit de åtgärderna så 

att ÅHS ledning har de verktyg som krävs för att kunna rekrytera perso-

nal. Frågeställningen är åtgärdad.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det låter väldigt positivt om det är på det viset. Om man 

får ställa en fråga i replik, som man inte ska göra, men är det åtgärdat 

nyligen? Annars har jag förstått att det blir fel när man annars köper 

tjänster från ett annat konto betydligt mycket dyrare och håller nere lö-

nen på lönekonto, vilket resulterar i att specialisten flyttar härifrån. Det 

blir ju dyrare. Jag skulle bara vilja veta om man har gjort detta nyligen? 

Vad jag har förstått så har inte ÅHS haft möjlighet att förhandla fram 

speciella avtal för vissa specialister och duktiga läkare.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Min bästa sida är väl inte att komma ihåg exakt datum. 

Men det här torde ha gjorts för ungefär ett halvt år sedan. Sedan dess 

har ÅHS haft de här verktygen att kunna tänja lönenivån. De har ett 

visst spann att fatta beslut inom och de kan också på annat sätt vid re-

krytering vidta specialåtgärder. Det har gjorts i stort samförstånd med 

ÅHS ledning. Saken torde vara till belåtenhet och ge goda rekryterings-

möjligheter.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Jag tänkte inte så mycket prata om ämnet i fråga under avdel-

ningen. En frågeställning kom upp igen om huruvida landskapsregeringen 

gör som man har lovat, nämligen att satsa på kärnområdena vård, omsorg 

och utbildning. Därför bestämde jag mig för att vidareutveckla de siffror som 

visades i samband med presentationen. Jag tycker själv att det här är ett bra 
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sätt att visa på hur vi satsar våra medel. Det är ett sätt att visa utgifterna per 

invånare. Det är självklart att det här blir mera relevant eftersom invånaran-

talet förhoppningsvis ökar hela tiden. Då får man en jämförelsebild som kan 

följa med under åren.  

Det hävdades i ett tidigare anförande att vi hellre satsa pengar på annat. 

Jag vill som exempel visa sjötrafiken där man låg på 839 euro per invånare 

2008 och 2011 ligger man på en betydligt lägre nivå.  

Det här är siffror för 2008-2011. Bilden visar att utgifterna sammantaget 

per invånare har sjunkit med ungefär 1000 euro. Bilden visar för olika poli-

tikområden hur kostnaderna per person har sjunkit eller eventuellt stigit. Allt 

detta som vi diskuterar under budgetbehandling finns ju på ett eller annat 

sätt bakom de här siffrorna. Diskussionen går ut på hur vi koncentrerar de 

medel som vi har och hur vi prioriterar. Eftersom det sades här att vi inte 

skulle ha prioriterat hälso- och sjukvård så vill landskapsregeringen, via mig, 

här visa att 2008 var utgifterna per invånare för hälso- och sjukvård på 2911 

euro. Medan vi inför budgetförslaget 2011 ligger något högre. Det är inte nå-

gon stor höjning, men de facto så ligger vi ungefär på samma nivå.  

 

 

 

 

Samma gäller för överföringar till näringslivet. Någon närmare analys av 

de här siffrorna bakom har inte gjorts. Det finns alltid olika orsaker till varför 

någonting har ändrats. När det gäller bidrag och lån ur penningautomatme-

del är det självklart att det har minskat eftersom vi har mindre pengar, kana-

liserade via PAF, att dela ut till olika organisationer, det gäller bland annat 

investeringar via PAF-medel. 

Det här är den sammanställning som har gjorts vid finansavdelningen om 

hur vi har fördelat kostnaderna under åren 2008-2011. Tackar. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag tycker det är intressant om finansutskottet granskar de 

här siffrorna. Men för att det ska ha någon relevans så måste man ju 

hålla driftkostnader och kapitalkostnader skilt. Det går inte att jämföra 

kostnaderna per invånare t.ex. när det gäller sjötrafiken, om man beak-
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tar att det vissa år byggs stora färjor och andra år byggs det inte. De här 

siffrorna är inte speciellt relevanta. Ändå pekar det på en sak och det är 

överföringarna. Som jag sade i mitt huvudanförande att överföringarna 

ut till näringslivet är sådana som skapar sysselsättning och de mer eller 

mindre halveras under den här tiden. Det tycker inte jag att är så speci-

ellt gott saldo, om vi ska få så stor aktivitet som möjligt ute i samhället.  

Finansministern och jag har flera gånger under årens lopp haft vissa 

problem att förstå varandra när vi har pratat om siffror. Kan han ändå 

hålla med om att om det ska vara någon relevans i siffrorna så måste 

man hålla driftskostnaderna och kapitalkostnaderna skilt?  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag kan säkert hålla med om det. Men det är ju ändå 

pengar, även om det är nya investeringar som kanaliseras till invånarna. 

Här finns också investeringskostnader för samtliga verksamheter. Men 

visst kan det vara ett sätt att redovisa siffrorna med investerings- och 

driftskostnader skilt för sig. Det kan vara ett fullt tänkbart scenario. 

Huvudbudskapet som jag ville framföra var att vi ändå har hyfsat bi-

behållit utgifterna för hälso- och sjukvården, precis som vi har sagt att vi 

ska göra. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det så är vi nog relativt överens. När finansministern visar 

siffror så är det viktigt att han visar siffror som är relevanta. Blandar 

man ihop drift och kapital så går det inte att se något mönster. Om man 

följer överföringar och konsumtionsutgifter skilt så kan man se ett klart 

mönster att den egna verksamheten, konsumtionen sitter i relativt 

tryggat bo, medan man drar in på externa överföringar, vilket inte är så 

lyckat.  

I och med att vi är under social- och miljöavdelningen så tycker jag att 

ansvarig minister höll ett bra anförande. Men jag saknade de ekono-

miska konsekvenserna av de nya förslagen. Det hoppas jag att finansmi-

nistern kan kommentera i och med att ansvarige minister sade att man 

mera ville koncentrera sig på verksamheten. Över 1/3 av hela budgeten 

går till det här området, då vore det bra om man fick mera utförlig in-

formation om de ekonomiska konsekvenserna.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det sista låter sig absolut inte göras inom en svarsreplik. 

Vårt ekonomiska system som vi har idag, där man tar investeringar rakt 

av över budgeten och fördelar dem under några år, det i sin tur kan möj-

ligen ge missvisande siffror på något sätt om man redovisar på det här 

sättet. Fortfarande är det ändå siffror som pekar på hur man har kanali-

serat antingen via drift eller via investering per invånare. Det finns sä-

kert inom sjukvården, det finns säkert inom sjötrafiken och man har ab-

solut gjort så med penningautomatmedel. Under begreppet övrigt här 

har man lånat pengar till bostäder och då blir det stora variationer när 

man avslutar det. Fortfarande är budskapet att hälso- och sjukvården är 

prioriterad.  
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Givetvis ger jag de här siffrorna till finansutskottet för att de ska 

granska dem. Jag har redan tidigare skickat min presentation till fi-

nansutskottet. 

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Min professor i statistik vid Åbo akademi sade att så här 

får man absolut inte använda statistiken. Det är mycket svårt att an-

vända statistiken på ett korrekt sätt, därför måste man skärpa sig. Jag 

ber faktiskt finansministern att skärpa sig när det gäller detta. 

När det gäller Ålands hälso- och sjukvård så i bokslutet för 2008 in-

går 3 miljoner euro investeringar och 4,5 miljoner euro 2009, medan det 

var 7 miljoner euro 2010 och 2011. Det är därför som vi har den här 

stegringen för att man åren 2008 och 2009 tog ut mindre investerings-

utgifter.  

När det gäller skärgårdstrafiken så beror siffrorna huvudsakligen på 

anskaffningen av Skarven, Föglöfärjan. 

Ministern sade också här i en tidigare debatt att konsumtionsutgif-

terna har gått ner. De tre senaste åren har konsumtionsutgifterna stigit 

med två procent per år. På ÅHS är konsumtionsutgifterna vid lag, de har 

alltså inte ökat när vi rensar 2011 års siffror ifrån helikopterkostnader-

na. Det är sanningen! Det här är inte sanningen! 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! De här siffrorna visar på medel kanaliserade till olika verk-

samheter, kostnader per invånare. Det är en absolut sanning att det är 

på det här sättet. Sedan om man väljer att redovisa investeringar skilt 

och konsumtionskostnader och andra driftkostnader skilt så det är 

också ett sätt. Jag bedömer det här som ett intressant sätt för en läsare 

att se hur pengar, på ett eller annat sätt, förs till en viss verksamhet. Jag 

tycker att det är fantastiskt att vi har kunnat investera så mycket i hälso- 

och sjukvården. Det finns säkert orsaker till det ännu framöver i stor 

mån. Det är en fantastisk utveckling som har skett ute vid sjukhusbygg-

naderna.  

Konsumtionskostnaderna har till stor del ökat p.g.a. de ökade pens-

ionskostnaderna som också redovisas här. Jag tycker det är bra att vi till 

den delen kan säkerställa oss om att vi har resurser för det. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det kvarstår att vetenskapligt är det här inte är ett godtag-

bart sätt att ge sken av att man har satsat mera på driften i vissa verk-

samheter och mindre i andra. Den här tabellen visar inte det. Däremot 

kan det vara intressant för en finansminister att visa upp, vilket vi har 

sett. 

När det gäller de verkliga besparingsåtgärderna så när ministern var 

borta här så konstaterade jag igår att av de 78 tjänsterna som man i 

årets budget redovisar att ha minskat under perioden som ministern har 

suttit, så är 30 av de 78 tjänsterna inom ÅHS och 20 tjänster inom ut-
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bildningsavdelningen. Huvuddelen av tjänsterna ligger under kärnverk-

samheterna.  

Inte har jag hemskt stor kritik att rikta mot landskapsregeringen när 

det gäller användningen av resurserna, men man måste vara korrekt i 

sin beskrivning. Ser vi här på utbildningssidan som ett annat exempel, 

som inte ministern nämnde, så har vi där klara nedgångar, både på 

gymnasialstadieutbildningen och på högskoleutbildningen.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det går alltid att hitta olika saker under varenda rubrik 

och varenda sifferförändring också i den här uppställningen.  

Vad gäller gymnasialstadieutbildningen antog lagtinget en gymnasial-

stadiereform som ska förverkligas. Vi har de facto också lagt ner en ut-

bildningslinje med lagtingets bifall. Därav sjunker siffrorna på det här 

sättet även fast vi fokuserar på området. 

Jag tycker att det är bra att ha en diskussion om kommande budget-

struktur angående siffror så att det blir lättförståeligt för invånarna och 

läsarna att se hur man kanaliserar siffror. Målet är ju att hitta ett bra 

sätt att visa en budget som vem som helst kan läsa. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Om jag får börja där finansministern avslutade sin före re-

plik, att man borde ha en budget som alla kan läsa och förstå. Då ska 

man inte ha en budget som visar sådana här siffror. Man borde ha drift- 

och investeringsanslag skilt. Det blir helt fel när man blandar ihop det 

på det här viset. Att man blandar ihop är det grundläggande felet i vårt 

sätt att budgetera. Man tar allt i en enda hög, man köper en skärgårds-

färja och nästa år köper man inte någon skärgårdsfärja. Man delar upp 

det på några år. 

Sedan har vi strukturella förändringar här, vi har nettobudgetering, 

avgifterna lyfts av och man byter uppgiftsområde för vissa områden 

inom väghållningen och sjötrafik mellan åren. År 2010 års siffror torde 

vara grundbudgeten och inte den här rätt så stora tilläggsbudgeten som 

kom. Det här sättet att redovisa underskott och överföringar till och från 

utjämningsfonden blir fel när det gäller den slutliga summan. Så här kan 

man inte lura folk och försöka redovisa siffror på. Däremot kan man se i 

budgeten vad konsumtionsutgifterna ökar och minskar med, där står det 

tydligt. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! En av orsakerna till att vi diskuterar affärsbudgetering och 

bokföring och redovisning är att det nuvarande systemet med investe-

ringar skilt och driftkostnaderna skilt, i form av konsumtionsutgifter 

och överföringsutgifter osv, är ett synnerligen oklart dokument för en 

ovan läsare. Det här är ett sätt att ändå försöka visa hur man totalt kana-

liserar kostnaderna. Det är absolut säkert att det kan bli kast mellan 

åren när investeringar kommer in. Men investeringarna kommer in på 

olika verksamheter. Möjligen kan man på något vis göra en uppställning 



  

  351 

och bryta ut investeringssiffrorna, vilket kan göra ett bra läsvärt doku-

ment. Men ju mera man splittrar upp det här ytterligare, desto svårare 

blir det sedan att se helheten igen. Då är vi tillbaka till budgetboken i 

värsta fall.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Problemet med det här budgeteringssystemet är inte bara 

för den ovana läsaren, det är också för den vana läsaren. I detta ingår 

också att vi har reservationsanslag och förslagsanslag som dels kan in-

nebära att det finns pengar kvar och dels har man föreslagit en summa 

och i verkligheten kan summan blir mindre eller större eftersom det är 

ett förslagsanslag. Man använder åtminstone reservationsanslag på tok 

för mycket på sådana ställen där man absolut inte borde ha reservat-

ionsanslag, utan årliga anslag som försvinner vid årets slut. Sådana fel-

aktigheter döljer sig också i de här siffrorna. De här siffrorna ska man 

vara väldigt försiktig med att redovisa när vi har sådant budgeteringssy-

stem som vi har.  

Det här är någonting som finansutskottet slitit hårt med att man inte 

får en förändring. Det är senast uttryckt i ett utlåtande till lagutskottet 

om den nya finansförvaltningslagen. Åtminstone jag skulle vilja kasta 

den nya finansförvaltningslagen i papperskorgen.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag får svårt att i en replik försvara finansförvaltningsla-

gen, om det var det som var avsikten med repliken från ltl Danne Sund-

man. 

En liten detalj som jag vill säkerställa mig om att blir korrekt, ltl 

Danne Sundman sade att år 2010 ska det gälla grundbudgeten. Eftersom 

jag vet hur noggrann förvaltningen så är jag åtminstone till 99 procent 

säker på att det här är i enlighet med de beslut som lagtinget har fattat, 

tilläggsbudgeten finns med, förstås inte för 2011 eftersom det inte finns 

ett beslut om det ännu. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag vill hålla med alla tidigare kollegor som har uttalat sig 

om frågan att de här siffrorna är synnerligen svårlästa när det inte finns 

skillnad på drift och investeringar. En slutsats på den här uppvisningen 

måste ju snarare vara att vi måste så fort det bara går få till affärsbudge-

tering enligt prestationsprincipen, där man skiljer mellan drift och inve-

steringar. Det måste ju vara den tydligaste slutsatsen av det här.  

Att det har sparats inom ÅHS och inom kärnverksamheterna det vet 

jag eftersom jag har suttit i ÅHS styrelse och hållit på men de här siff-

rorna. Vi har dragit ner och tagit bort 30 tjänster.  

Vad gäller kommunerna så där ser vi att överföringarna gå ner väldigt 

starkt, det är också kärnverksamhet. Det är vård, skola och omsorg i 

praktiken.  
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Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag vet inte om detta att man går över till affärsbudgete-

ring är ett särskiljande av drift- och investeringskostnader. Jag hävdar 

att den blå boken är väldigt mycket så eftersom vi har investeringar skilt 

och tar dem rakt av över budgeten. I affärsbudgeteringen och bokföring-

en påförs investeringskostnader via avskrivningar rätt in i budgeten. Det 

är mera ett sätt att försöka sömma ihop de olika kostnadsmetoderna. Så 

ser jag det i varje fall.  

Vad gäller kommunerna så är det sant, inte har vi ökat överföringarna 

till kommunerna så kraftigt. Det sker ju i viss mån genom en in-

vånarökning. De facto så fick landskapsregeringen lagtingsbeslut på att 

inte indexjustera landskapsandelarna under detta år. Det är sant. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Så länge man minskar och krånglar med kommunerna på det här sättet, 

ibland med det ena och ibland med det andra, är det tokigt av den orsa-

ken att kommunerna inte vet vad de har att räkna med och det påverkar 

vård, skola och omsorg, alltså kärnverksamheterna i kommunerna. Där-

för är det viktigt att landskapet är en stabil och pålitlig part.  

Sedan förstår jag inte riktigt vad minister Perämaa vill och anser om 

detta med affärsbudgetering? Jag har förstått på minister Perämaa att 

han ville ha det. Men nu är han lite otydlig när det gäller den frågan. Är 

det i den riktningen som vi går eller inte? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag avkrävs svar om finansförvaltningslagen gång på gång 

i replikväxlingen. Det är något på sidan om det här ändå. Det finns de 

facto en koppling i det att målsättningen med finansförvaltningslagen är 

att vi slutändan ska ha ett sätt att budgetera och en budgetstruktur där 

budgeten är lättläst och lätt att ta till sig också för en ovan läsare. Det 

målet har jag. Affärsbudgetering och affärsbokföring är mitt mål. Jag 

har hur många gånger som helst sagt ja på den frågan Jag kan begära ett 

nytt anförande för att säga ja om det leder någon vart.  

Jag ser med tacksamhet fram mot att finansutskottet diskuterar det 

här sättet att redovisa kostnader, eftersom varje steg som leder till en 

tydligare budgetering är av godo givetvis.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är inte speciellt svårt att bena ut driftutgifter, överfö-

ringsutgifter och investeringar i den blå boken. Det är bara att räkna 

plus så kommer man till det. Jag är förvånad över det här sättet. Jag 

trodde också att det var driftkostnader först som finansministern me-

nade. Därför var jag hemskt förvånad över de här siffrorna. Om man lä-

ser detta rakt upp och ner så kan man konstatera att skärgårdstrafikens 

kostnader har minskat från 23,5 miljoner till 15 miljoner euro på tre år. 

Det inser var och en att är orimligt. Tittar man däremot på driften så 

kan man däremot konstatera att skärgårdstrafiken har ökat med 

100000-200000 euro under den här tiden, vilket i och för sig är ganska 
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moderat. Om vi ska visa detta för det åländska folket så lurar vi dem fak-

tiskt, tyvärr. Vi måste försöka vara lite mera ärliga i våra siffror. Det har 

också att göra med att man så tydligt som möjligt ska visa vart vi är på 

väg för våra ålänningar. Vi ska inte lura dem. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag tycker ändå att det är ganska starka ord eftersom det 

inte är någon som har sagt någonting annat än att det finns investe-

ringskostnader inbakade i det här. De facto, också en investering som en 

invånare kan komma i åtnjutande av i form av ett bättre sjukhus, ett 

bibliotek, ett parkeringshus, en ny skärgårdsfärja eller vad som helst är 

ändå någonting som är en del av den service som en invånare får. Om vi 

bortser från den här diskussionen och att man ifrågasätter det här så 

tror jag ändå att man också måste visa för en invånare vilka investering-

ar som man gör till deras åtnjutande för att siffran ska bli korrekt och 

verklig. Ska man börja separera upp det här i konsumtionsutgifter, över-

föringsutgifter och investeringar skilt så är vi tillbaka i den blå boken, 

som är väldigt svår att läsa. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag tycker inte att den är speciell svår att läsa. Jag tycker 

att den är ganska lätt att läsa om man sätter sig ner en stund. Jag kan gå 

med på att man tar med investeringskostnader men då borde man ta det 

från 2001-2002 för att få ett längre perspektiv. Gör man en toppinveste-

ring några år så då drar det iväg rejält mycket. Det tycker jag inte blir 

riktigt rätt. Att lura är kanske lite för grovt ord, men det blir inte rätt, 

om man säger så. Man vill ju gärna visa, förstå själv och tänka själv hur 

trenden är. Om jag som icke-politiker skulle läsa det här skulle jag kon-

statera att skärgårdstrafikens kostnader har minskat med 8 miljoner på 

tre år. Det måste ju finansministern också tycka att inte är riktigt rätt. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Nej, driftutgifterna har inte minskat vad gäller skärgårdstrafiken, inte 

med 8 miljoner. Däremot har det i trafiknivån gjorts rätt så kraftiga in-

dragningar som inte har gjorts tidigare. Det tror jag nuvarande och tidi-

gare trafikministern också kan hålla med om.  

Jag är fortfarande inne för att en investeringskostnad måste vara en 

del av det som redovisas för invånarna, det är en del som de har kommit 

åtnjutande av. Det är en oerhörd skillnad t.ex. vad gäller sjukhuset om vi 

bara skulle redogöra för driftskostnaderna om det skulle vara situation 

med de gamla byggnaderna eller en situation nu med de nya byggnader-

na. Så tycker åtminstone jag.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag är lite förvånad över den här diskussionen. Det var ju den 

som vi hade igår när finansministern bara gjorde sin presentation och sedan 

for iväg och vi andra fick sitta här och diskutera finanspolitiken.  

Jag har förstått att det var ett möte i Kumlinge som annars inte hade blivit 

beslutfört och det är ju viktigt att man tar sina kommunala åtaganden på all-
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var. Men på något vis känns det lite oproportionerligt att inte ministern stan-

nade kvar igår och diskuterade finansavdelningens kapitel. Jag tycker inte att 

det var rätt prioritering. Istället kanske man borde driva på den här samhälls-

reformen, så att det inte skulle vara så att en kommunalfullmäktigeförsam-

ling inte blir beslutför om inte ministern åker från sitt ansvar. Nog om detta. 

Jag ville ännu tala om tandvården. Jag tycker ändå att det är ett av de goda 

resultaten från dagens debatt. Att olika partiers representanter nu har dekla-

rerat att man är för en sådan här reform. Att alla på något vis i alla fall garan-

teras tillgång till tandvård, antingen man utvecklar ÅHS tandvård genom sed-

lar eller på något annat sätt.  

Vi har en motion som gör det möjligt för finansutskottet att trycka på det 

här, om det finns en majoritet för det också i finansutskottet. Den låter så 

här: "Allmän tandvård är en del av den allmänna hälso- och sjukvården. En 

god munhälsa är en viktig hälsofrämjande förutsättning för alla oberoende 

av inkomst, ålder och bostadsort. För att nå en nordisk standard på tand-

vården i landskapet kommer landskapsregeringen under år 2011 att ta 

fram en plan för vilka resurser som krävs för att erbjuda allmän tandvård, 

en tidsplan för förverkligandet och en komplettering av vårdgarantin så att 

den också täcker in tandvården." Jag ber utskottet att läsa den ganska färska 

rapport som har tagits fram av regeringen om tand- och munhälsovården på 

Åland. Det finns en hel del intressanta uppgifter här. Bland annat det att 90 

personer per 100 invånare på Åland jämfört med 53 personer per 100 invå-

nare i hela landet får ersättning för sina tandvårdskostnader via FPA. Det 

finns en annan siffra 36,3 procent på Åland fick den här ersättningen, det är 

de som har råd att gå till de privata tandläkarna, medan medeltalet i landet i 

övrigt är 19,6 procent. Då måste man komma ihåg att väldigt många på Åland 

antagligen inte har råd att gå till den privata tandvården. Här finns också en 

relevant redovisning för resurser inom tandvården på Åland, både inom den 

privata tandvården och inom ÅHS. 

Om man vill göra större satsningar på den offentliga tandvården utan att 

utsätta de privata för den konkurrensen så inom en ganska snar framtid 

kommer rätt så många tandläkare att gå i pension. Det som liberalerna tydli-

gen månader väldigt mycket om, de privata tandläkarnas fortsätta verksam-

hetsförutsättningar, tror jag att ordnar sig själv ganska bra, om man planerar 

den här reformen på ett klokt sätt. 

Det kommer fortsättningsvis att finnas privata tandläkare även om man 

bygger ut ÅHS verksamhet. Reformen i riket visar också att de privata tand-

läkarna fortsättningsvis har arbete. Däremot är den privata tandläkarservicen 

på Åland proportionellt betydligt större än i riket. Om den privata tandvården 

utsätts för konkurrensen som en öppen allmän tandvård skulle innebära så 

skulle kostnaderna och priserna gå ner. Vi har en hög prisnivå på den privata 

tandvården på Åland. Det är ju på sätt och vis en sorts monopolställning.  

Herr talman! Mera allmän tandvård, det tycker jag är ett bra resultat av 

den här diskussionen. 

Sedan har det talats om skolhälsovården. Det har varit lite tal om organisa-

toriska frågor, var den ska vara placerad, om den ska ligga under ÅHS eller 

under gymnasieskolorna. Som jag förstår skolhälsovården så är det inte så 

mycket hälsovård kanske. Det är ganska mycket rådgivning och konsultation. 

Unga människor, som har olika typer hälso- och andra problem, har liksom 

en särskild hälsovård med människor som är insatta och intresserade just av 
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de problem som unga människor har. På det viset är det en låg tröskel, man 

kommer dit och man diskuterar. Men de allra flesta som har sjukdomar eller 

svårare problem skjutsas vidare till ÅHS olika specialister.  

Där vi har en sämre förutsättning det gäller är studerande, på större orter 

där man har högskolor finns det särskild studenthälsovård. Där får man t.ex. 

fri tandvård och all möjlig annan medicinsk undersökning och hjälp. Här tror 

jag att vi har en grupp som inte har motsvarande eller minst samma förmåner 

som i riket.  

Till sist, herr talman, en fråga som vi inte har berört, som är av principiell 

karaktär och som har fått mig att fundera lite över landskapets ansvar för 

hälso- och sjukvården och ÅHS styrelses ansvar. Under årens gång har det nu 

varit mycket diskussioner om ÅHS verksamhet. Bland annat i samband med 

fjolårets budgetbehandling så gick ÅHS styrelse in för att man inte skulle 

permittera personal. Men när budgeten passerade landskapsregeringen så 

beslöts det att personalen skulle permitteras.  

Nu har det varit tal om de äldres sjukvård. Ministern har hänvisat till att 

det här inte är regeringens ansvar, det här ska ÅHS ta ställning till. Är det så 

då? Jag har lite oklart för mig hur det här ska fungera praktiken? Om man en 

gång delegerar ansvaret till ÅHS då kan man inte i stora principiella ekono-

miska frågor, när det kommer upp på regeringsnivå, helt ändra besluten. Det 

där måste nog bli klart en gång för alla. Min uppfattning är nog att vad gäller 

själva målen för ÅHS, t.ex. en sådan principiell fråga som sjukvården för de 

äldre som bor på äldreboenden, det är en typisk fråga som regeringen ska av-

göra, naturligtvis i samråd med ÅHS. Men det principiella politiska ansvaret 

måste tas av regeringen och föras in i sjukvårdsplanen eller i något annat 

ärende där lagtinget tar ställning till det. Det kan inte vara så att ministern 

hänskjuter ärenden till ÅHS när man inte vill, och sedan i andra situationer 

ändrar man på ÅHS ärenden när det passar. Ett typiskt sådant ärende är 

detta med hälsovårdarberedskapen i skärgården. På grund av de nedskär-

ningar som man har varit tvungna att göra i ÅHS så har hälso- och sjukvår-

den i skärgården fått stryka på foten. Nu får vi igen fått läsa att regeringen 

ska förbättra hälso- och sjukvården i skärgården. För oss socialdemokrater är 

det ett välkommet beslut, men vi har ju kämpat för det i ÅHS styrelse och inte 

fått stöd. Men nu plötsligt får vi stöd från regeringen. Det är inte riktigt tro-

värdigt, måste jag säga. Det är framförallt inte någon stabil situation olika 

parter emellan. Nu kommer vi igen till detta att ska man ha olika ansvar och 

uppträda som goda samarbetspartner så måste man nog iaktta vissa spelreg-

ler. Den här frågan tror jag inte vi blir klara med i den här budgetomgången, 

men det krävs nog ett klargörande om vi ska få stabilitet i beslutsfattande 

inom hälso- och sjukvården.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag har undring; varför ska öka socialiseringen inom 

hälso- och sjukvården och utöka ÅHS tandvårdsklinik när man kan nå 

ett resultat med allmän tandvård för de alla som är beroende av det på 

ett annat sätt, lite på det sättet som i riket och faktiskt också i Sverige? 

Vill socialdemokraterna fyrdubbla tandvårdskliniken på ÅHS för att 

klara sin egen modell? Det skulle erfordras om man skulle ha offentligt 

skött tandvård för alla ålänningar. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tror att ltl Roger Jansson är lite för tidigt ute nu med 

sina slutsatser. Det behövs nog lite närmare granskning av hur man vill 

genomföra den allmänna tandvården. Möjligen krävs det lite både och, 

den allmänna tandvården måste utvecklas. Hur ska den t.ex. serva skär-

gårdsborna? Tidigare hade man den ambulerande tandvården i skärgår-

den och då hade faktiskt alla tillgång till den.  

Nu är det så att ÅHS allmänna tandvård läcker som ett såll. Det är 

många som går där som inte hör till de prioriterade grupperna, men det 

känner vi inte till. Det är bara sådant som jag vet och som man får höra, 

att den och den går också där. Hur har den personen kommit in dit? 

Man bara undrar hur den personen har kommit in? Det här kräver nog 

mera planering. Det är därför som vi har skrivit som vi har gjort.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Målet som socialdemokraterna har kan man alltså lösa i 

huvudsak på samma sätt som man har gjort i riket och delvis i Sverige 

med tandvårdssedlar. Den modell som socialdemokraterna talar för be-

höver man alltså inte ta till.  Att det nu är många som får del av den of-

fentliga tandvården inom ÅHS, det får vi i ÅHS styrelse en årlig redovis-

ning för i samband med verksamhetsberättelsen, vilken är ganska tydlig 

och detaljrik. Jag håller med om att det är flera prioriterade grupper 

som kan förändras. Men det blir ändå inte några stora mängder. Det kan 

nog kanske motsvara de som absolut borde få offentlig tandvård men 

inte får det idag. På det sättet kan man uppnå ett någorlunda nollsum-

mespel och göra betydande förbättringar för dem som är mest behö-

vande.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Vi är just ute efter den här riksmodellen. På det viset har vi ingen annan 

uppfattning än ltl Roger Jansson. Däremot är jag osäker på om vi riktigt 

har samma uppfattning om vad riksmodellen består av? Det finns bra 

redovisat här i rapporten så det är bara att läsa. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! I landskapsregeringens handlingsprogram står det att 

tandvårdssystemet utreds och utvecklas. Det är väl kanske lite den linjen 

som ltl Sundback är inne på här. Till vissa delar stöder jag ltl Sundbacks 

åsikter att någonting behöver göras inom det här området. Det tror jag 

vi alla är överens om. Det är säkert bättre att vi kan sköta tandvården 

här på hemmaplan på Åland. Många idag, både äldre och yngre, far till 

Sverige och får billigare tandvård där. För en viss prisskillnad är det 

nog. Till viss del stöder jag det här. Jag hoppas också, som ltl Sundback 

nämnde här, att finansutskottet tittar på det här mycket noggrant och 

jämför systemen i riket och hur vårt syfte ev. skulle se ut.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det är precis så som vi också önskar, att finansutskottet och lagtinget 

skulle ge ett klarare besked till regeringen vad vi vill. Regeringen har ju 
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längre deklarerat att de vill utreda och de vill kartlägga och de vill disku-

tera frågan. Men beslut finns det inte i den här utredningen. Att säga att 

utreda och utveckla det vill vi ju alla, men hur ska det se ut i praktiken? 

Vartåt ska vi sträva? Där har finansutskottet nu en chans att påverka ut-

vecklingen. Jag delar ltl Anders Englunds uppfattning i den här frågan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, herr talman! Jag vill säga att jag delar ltl Barbro Sundbacks upp-

fattning om att det finns ett inbyggt systemfel i relation mellan land-

skapsregeringen och i det här fallet ÅHS styrelse. Därför att den parla-

mentariskt tillsatta landskapsregeringen har en vision hur man vill bed-

riva sjukvården och vad man har för fokusområden. Medan det i ÅHS 

styrelse inte finns representation för samtliga partier. Det är självklart 

att den ekvationen inte kan gå helt ihop eftersom inte alla partier finns 

representerade i ÅHS styrelse. Jag kan inte i det här läget ge något för-

slag på hur man borde gå tillväga. Jag håller med om att det finns in-

byggt ett fel i systemet. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Minister Thörnroos tar upp ytterligare en dimension på den här pro-

blematiken, hur ÅHS är representerad. Där har man ju en allparti repre-

sentation. Det är för mig inte huvudproblemet, utan det är vilka frågor 

som ska fattas på vilken nivå? Sådana reformer av hälso- och sjukvården 

som är av övergripande natur, t.ex. allmän tandvård, tycker jag nog att 

regeringen och lagtinget i någon form ska ta ställning till. Likaså när det 

gäller sjukvården får de äldre på institutioner. Man kan säkert i vissa fall 

se att det finns en åsikt i ÅHS styrelse och en åsikt i regeringen, om det 

sedan beror på sammansättningen vet jag faktiskt inte. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Jag tror inte att det beror på regeringens sammansättning. Det 

här är ett system som har funnits så länge som ÅHS har funnits. Inte 

alla partier men de flesta av partierna som är representerade i lagtinget 

finns i styrelsen. Det finns ingenting som säger att den sammansätt-

ningen de facto vill följa de riktlinjer som landskapsregeringen har dra-

git fram. Det är ingenting som är unikt för den här landskapsregeringen. 

Det här är, som jag vidhåller, ett inbyggt systemfel. Man borde kanske 

överväga eller åtminstone fundera kring frågan om ÅHS styrelse enbart 

borde vara representerad av regeringspartierna. Det är en intressant 

fråga som kräver sin egen skola. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, den här situationen är jag faktiskt lite med skyldig till. Jag kommer 

ihåg den första parlamentariska regering vi hade under ledning av Sune 

Eriksson. Jag var då också i opposition. Jag lade fram ett papper för ho-

nom där jag tyckte att det var väsentligt att man inom vissa verksam-

hetsområden eftersträvade en allparti representation för att förankra vä-

sentliga beslut i alla partier. Det kanske inte funkar alla gånger om man 

ser det ur regeringens synvinkel. Då är det ju bättre att ha en ÅHS sty-
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relse som bara består i det här fallet av liberalerna och centern. Det är ju 

inte heller någon garanti för att allting går helt smärtfritt, har jag för-

stått. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! När det gäller ansvarsfrågorna mellan ÅHS styrelse och 

landskapsregeringen och beslutanderätt så håller jag med ltl Sundback. 

Det här är någonting som måste klargöras. Det här ska ju rimligtvis gö-

ras i samband med att man gör om ÅHS lagen, vilket man håller på med. 

Det måste bli tydligt vad styrelsen ska besluta om och vad landskapsre-

geringen ska besluta om. Grunden för detta var att ÅHS skulle vara utfö-

rarorganisationen och landskapsregeringen skulle beställa vad man vill 

ha gjort. Jag hoppas att det är tydligt när den nya ÅHS lagen är klar. Att 

det är klart vad som ska finnas i lag, vad som ska finnas i förordning, 

vad som ska finnas i plan och vad som ska finnas i reglemente så att rol-

lerna och spelreglerna blir helt klara. Jag tror nog att det här måste 

klargöras. Man kan ha olika tolkningar och funderingar. Har man det så 

betyder det att någonting är oklart och bör förbättras.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Historieskrivningen är ju korrekt. Jag kommer själv ihåg att resone-

manget om beställare och utförare var lite extremt. Frågan var; vilken 

kompetens skulle beställaren ha? Beställare och utförare låter så väldigt 

bra, men i praktiken är det lite svårt med politiska organisationer som 

kan beställa lite hur som helst, beroende på sammansättning och val-

vindar. Det blev ju inte så. Det blev en sammanblandning av förvalt-

ningsmyndigheten och utförarrollen, vilket organisationen och arbetet 

lider av ännu.  

Innan lagstiftningen görs borde man klargöra det där. Lagstiftningen 

måste ju vara en följd av ett sorts resonemang som vi väl kan föra redan 

nu.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det är precis sant, så var det tänkt och så här gick det. Man 

måste ändå komma ihåg att organisationen och landskapsregeringen 

inte har lidit hemskt mycket och inte heller folk som har blivit behand-

lade inom ÅHS. Det har nog fungerat ganska bra, men det kan förbätt-

ras, absolut. Det var ett bra exempel att ibland har majoriteten i styrel-

sen en åsikt och samma majoritet återfinns inte i landskapsregeringen. 

Det är ändå landskapsregeringen som lägger den slutliga budgeten och 

har makten. Jag kan nästan vara säker på att landskapsregeringen 

kommer att fundera på det här när man gör om lagen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, jag tror också att landskapsregeringen funderar på det. Jag tror nog 

att det är ett problem, om man nu vill kalla det problem eller missförhål-

lande, som vi alla behöver fundera på. Medborgarna vill att vi ska sköta 

hälso- och sjukvården. Det är inte någon kritik mot vården, den är på 

topp på Åland. Det är inte det som är problemet, utan det är regelverket 
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runt om det hela. Vi ska ansvara för att det är rättssäkert och att rätt-

skyddet är stort.  

Om finansutskottet vill fördjupa sig i det här så finns det säkert 

många erfarenheter och åsikter här i salen som kan ges uttryck för.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag begärde ordet för att kommentera replikskiftena i anslut-

ning till minister Perämaas redovisning av siffrorna. Jag ska först kommen-

tera två saker. När det gäller ÅHS och sjukvården och omsorgen för äldre så 

är det ett problem med gränsen mellan ÅHS och omsorgen i kommunerna. 

Det leder till problem när det gäller kostnadsfördelningen och det är en upp-

delning när det gäller lagstiftning och det är någonting som man bör åtgärda. 

Det är helt klart att ÅHS har ansvar för sjukvården. Problemet är när kom-

munerna inte bygger ut sin äldreomsorg och ÅHS håller kvar till klinikfärdiga 

patienterna. Kommunerna får då höga kostnader och då blir de konflikter och 

bekymmer. Det här passar in i diskussionen om samhällsreformen. Man kan 

se på kopplingarna mellan olika institutioner i förhållande till äldre som den 

gruppen, som i vissa fall, inte alltid, kräver särskilda åtgärder. 

Det andra som jag vill upprepa är det som jag sade tidigare om tandrefor-

men, även om jag är principiellt emot att man ska begära ordet flera gånger i 

samma ämne. Jag vill påpeka att liberalerna inte kommer att medverka till 

att pressa ut privata företagare inom hälso- och sjukvården, det inkluderar 

tandläkarna som har byggt upp en egen företagsverksamhet, har hög kvalitet 

och gör ett bra jobb.  

Vill man söka tandvård i Sverige så gör man det för att man bedömer att 

man vill ha de alternativen. Det betyder att man har alternativ. Tandvårdsre-

formen ska göra att man får en ny jämlikhet i den förebyggande tandvården 

och i vissa behandlingar. Det medför att man utnyttjar de offentliga tandlä-

karna som finns men också de privata som finns. Det privata företagandet 

inom vården, omsorgen och hela välfärdsområdet kommer med nödvändig-

het att öka. Jag tror att det är bra att det gör det så att det finns alternativ. 

Det var mycket brösttoner sedan när det gäller statistiken som minister 

Perämaa visade. Jag tycker synd om den där professorn i Åbo som ltl Roger 

Jansson gjorde dålig reklam för. Han sade att det var helt fel, att det inte är 

acceptabelt. Det är klart att det är acceptabelt för det här är ju siffror som 

finns, de existerar. Bokföring, ekonomi och redovisning är ingen exakt veten-

skap. Man måste alltid göra värderingar. Särskilt när det gäller periodisering 

och investeringar, hur mycket beräknas det komma på ett visst år, hur mycket 

ska det värderas till? Om man gör så här så måste man också ta hänsyn till 

vad siffrorna säger.  

Det är bra att man nu anstränger sig på finansavdelningen och ser på olika 

sätt att redovisa. Det här betyder att investeringarna är inräknade i driften, 

vilket är en komplikation. Då måste man antingen säga att syftet är att visa 

hur mycket pengar man lägger på olika sektorer ett visst år. Här ser man då 

hur mycket man lägger per capita på hälso- och sjukvården. Det blir särskilt 

intressant om man ser det över tiden, för då kommer investeringarna att 
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jämna ut sig. Nu är en byggnad ofta en investering på 30 år så det blir kom-

plicerat.  

I finansförvaltningen finns egentligen all statistik som man behöver. Vill 

man ta med investeringarna på ett tidsutjämnat sätt med avskrivningar så går 

man till bokslutet. Bokslut finns fram till 2009. Där kan man se på resultatet 

av verksamheten inklusive investeringar. Det finns en post som heter av-

skrivningar. Där kan man också se hur överföringsutgifterna har ändrat. Man 

kan se att stödet till primärnäringarna ungefär är på samma nivå under en 

längre period. Man kan se att utbildningen när det gäller överföringarna har 

minskat. Det gäller grundskolorna i kommunerna medan utbildningen på 

landskapsnivån håller sig någorlunda på nivå.  

Allt detta är frågan om vad man vill få ut av siffrorna. Vet man vad man vill 

så finns siffrorna. Ett annat problem är om man ska pressa in budgetsyste-

met, inte affärsbokföringen, i ett affärsbokföringssystem så då stöter man på 

en massa problem. Idén med en ramlag är ju att man ska kunna utveckla det 

prestationsprincipbaserade systemet. Ett första steg är kanske att ta in inve-

steringarna.  

Jag tycker nog för min del att det som minister Perämaa gjorde här var ett 

första steg. Det är upp till avnämarna, kunderna, vi som ska använda budge-

ten och bokslutet att säga hur vi vill ha det. Det är ju det som är det viktiga. 

Affärsbokföring kunde kanske finansutskottet i skrift fastslå att vi har. Vi 

behöver inte diskutera att det ska införas om några år eftersom det finns. 

Hela problematiken grundar sig på hur man ska presentera information. Ska 

man göra det måste man säga; det här är vad vi behöver. Vi behöver kanske få 

mera översikter i stil med den som presenterades här för en stund sedan.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tycker inte att ltl Olof Erland till fullo greppar den här 

problematiken med sjukvård till de äldre som bor på institutioner. Om 

jag förstår honom rätt, så säger han att det är helt klart att ÅHS har 

hand om sjukvården och kommunerna har hand om omsorgen, vilket vi 

är helt överens om. Han säger att problemet med äldre som är klinikfär-

diga inom ÅHS beror på att kommunerna inte har byggt ut sina äldrebo-

enden och därför blir det straffavgifter osv. Det är också sant. Men, se-

dan kommer det en problematik till; vår socialvårdslag säger att de som 

bor på institutioner har rätt till sjukvård. Det säger också klientavgiften, 

den som är 83 procent av de inkomster man har, där ingår bland annat 

sjukvård. Det är det som är komplicerande. Vem ska ge den sjukvården?  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det är helt klart att jag inte har greppat den här frågan. 

Men så mycket har jag greppat att ingen annan har gjort det heller. Där-

för ska vi diskutera det. 

När det gäller institutionsvård så är det kopplat till hemsjukvården. I 

praktiken ser man pragmatiskt på det från hälso- och sjukvårdspersonal. 

Man ser att systemet är så här, reglerna är så här och lagstiftningen är så 

här men vi har möjlighet att ge den hjälpen. Ibland gör man sådant som 

egentligen är strikt reglerat som att ge injektioner av starka narkosme-

del och liknande. Då blir det en diskussion och då ser man över regel-

verket, så är det ute i praktiken 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Här tycker jag inte heller att ltl Olof Erland prickar rätt. 

Hemsjukvård får man om man bor i serviceboende eller s.k. effektiverat 

serviceboende. Däremot får man inte hemsjukvård om man bor på in-

stitutioner. Där måste de kommuner som har institutionsboende för 

äldre tillhandahålla sjukvård, delvis genom privata läkartjänster som 

man köper och delvis genom att anställa sjuksköterskor. Det är det som 

är den stora problematiken. Jag greppar den, ltl Gun Carlson greppar 

den och vi är många som greppar den här. Kanske nu också ltl Olof Er-

land?  

Ltl Olof Erland, replik 

Ja, det är möjligt. Men av det som ltl Sundback säger här så greppar jag 

nog inte särskilt mycket. Jag vet ju att hälso- och sjukvården fungerar 

också på institutionerna med samarbete med ÅHS och med samarbete 

med kommunala insatser och där finns det valmöjligheter. Ur ett väl-

färdsperspektiv måste man se över gränssnitten, det gäller kostnadsför-

delning, ansvarsfördelning och annat. Det är viktigt och det kan man ta 

upp som en del av strukturreformsdiskussionen. I praktiken får männi-

skor i allmänhet den vård som de är berättigade till. Ur ett politiskt och 

lagstiftningsperspektiv kan det vara svårt. Så mycket greppar jag i alla 

fall att det här är ett svårt problem som det finns anledning att se över 

och gå vidare med. Det är många i lagtinget som också tycker att vi har 

ett problem att lösa här. Inte är det problemfritt tror jag. Jag tror inte att 

alla greppar den här frågan.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! För en stund sedan nämndes i debatten en statistik-

professor i Åbo. Det är också på grund av min tidigare statistiklektor, 

Vidjeskog, för 30 år sedan, ifall han ser på det här från sin himmel, som 

jag måste opponera mig lite mot det statistiska underlag som visades på 

skärmen tidigare. Man kan inte, på det sätt som finansministern presen-

terade helheten, inkludera investeringar och driften, det går bara inte. Vi 

kan acceptera att avskrivningarna finns kostnadsförda per år. Men man 

kan inte lägga fram en sådan här helhet. Det ger ju en direkt slump-

statistik beroende på hur investeringarna har fördelat sig under de här 

åren. Därför förstår jag att det från oppositionsbänken kom lite protes-

ter. Ska vi ha en helhet som fungerar så måste vi nog få bättre statistik-

underlag. Med tanke på att finansministern var frånvarande igår så 

kanske vi kan få renodlade statistikuppgifter till morgondagens debatt? I 

och med att det här berör alla avdelningar. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Bättre statistik tror jag nog går att få fram. Det här är ett 

första steg, tycker jag. När man tar med investeringarna så har man en 

sorts likviditetsredovisning om hur man använder en summa pengar ett 

visst år. Det kan vara intressant beroende på var problematiken är.  
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När det gäller akademiska erfarenheter och auktoriteter så har jag 

den erfarenheten, nu har jag läst bara två veckor i Åbo och resten på an-

nat håll, men min erfarenhet är att aldrig lita på självutnämnda auktori-

teter. Det gäller i den akademiska världen och det gäller också här. Sta-

tistiken som presenterades här är så pass intressant att den ger anled-

ning till debatt om hur man vill ha det istället, vilket jag tycker är en lä-

rande process, en kunskapsutveckling. Ltl Harry Jansson är nog på rätt 

väg tycker jag.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Jag vill verkligen bedyra för ltl Erland att statistikterminen inte var nå-

gon uppfyllande upplevelse, det vill jag poängtera. Klockan åtta på tis-

dag och torsdag morgnar ville herr Jansson gärna ligga i sängen, men 

jag pinade mig dit. Det som jag lärde mig under den terminen var att 

statistik måste hanteras mycket varsamt. Som det brukar sägas, det 

finns statistik och så finns det direkt lögn som är kopplad till statistik.  

Vad vi eftersträvar med det här replikskiftet är att få det mer renodlat, 

där man har investeringar fördelade enligt ett avskrivningssystem. För i 

annat fall är det slumpen som ger oss en jämförelse. Vi vill ha en renod-

lad statistik som faktiskt visar hur driften har utvecklats. Då kan vi få ett 

diskussionsunderlag som vi kan hålla oss till. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Om ltl Harry Jansson ville somna på statistiklektionerna 

så var jag med om det motsatta. Den världsberömda professorn i sta-

tistik, Herman Wold, såg alltid ut som han sov. Men så fort någon sade 

någonting som var fel så vaknade han till och rättade det hela. Därför är 

jag så imponerad av Mats Perämaa här. Han försöker i ett vaket tillstånd 

göra något som leder lite framåt. Jag ska ta ltl Harry Jansson på orden 

och vi ska se till att vi förbättrar hela det här systemet så småningom. Vi 

har ju det här i lagutskottet och har alla möjligheter.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Åke Mattsson 

Tack, herr talman! Jag tänkte beröra social- och miljöutskottets område på 

två punkter. En punkt som finns där och kanske inte är tillräckligt bra och en 

punkt som knappast finns överhuvudtaget.  

Det gäller moment 45.10.01 där den parlamentariska gruppen verksam-

hetsområde finns. Det finns inskrivet i budgeten att man kommer att göra en 

utvärdering av det gamla handlingsprogrammet och komma med ett nytt 

handlingsprogram. Med tanke på detta så borde man istället för att göra en 

marginell minskning ha gett lite mera pengar till det här budgetområdet. Jag 

har förstått att momentet i princip redan är uppbokat. Jag vill bara flagga för 

att det inte känns tillfredsställande att det ser ut på det här sättet, även om 

det är spartider. Just i år när man ska titta på ett nytt program så det är vik-

tigt att man satsar pengar på det här. Det kan vara en mycket bra investering.  

Det andra som knappast finns överhuvudtaget och som är lite styvmoder-

ligt behandlat är tobaken. Man pratar mycket i olika program om alkohol, 
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narkotika och andra frågor om hur man ska stoppa det. Jag tycker att an-

vändningen av tobak har kommit i bakgrunden.  

I Finland, som är ett stort föredöme internationellt, har man förbjudit in-

nehav av tobaksprodukter. I Helsingfors har man gått ännu längre, där har 

man i princip förbjudit anställda att röka under arbetstid. Man ligger verklig-

en på vågens framkant. Vi vet kanske inte riktigt hur det går. Om EU godkän-

ner det här när det nya tobaksdirektivet öppnas eller om det blir några för-

ändringar som gör att det inte är tillåtet att göra på det här viset. Om man gör 

lagstiftningsåtgärder så är det åtgärder som inte kostar pengar. Ungdomar 

under 18 år borde inte röka. Det borde vara en tydlig signal att inte samhället 

går med på det. Man ska inte få överlåta cigaretter till barn i den åldern över-

huvudtaget. Om man börjar röka så gäller det inte bara berusningsgraden där 

man blir i yr i huvudet av cigarretter. Cigaretter bygger faktiskt om hela belö-

ningssystemet, forskningen är väldigt tydlig på det här området. Man får nya 

receptorer som gör att man blir mycket mera berusad av alkohol och att man 

bli mycket mera mottaglig för andra droger. 

Jag tänker inte fördjupa mig i den här diskussionen. Jag tänker i alla fall 

lyfta fram att det känns som en miss att man faktiskt inte hakar på tåget. Jag 

är väl inte den som bejakar finska lagstiftningen i alla sammanhang men i det 

här sammanhanget tycker jag faktiskt att vi borde följa med. Tack.  

Ltl Folke Sjölund 

Herr talman! Jag tänkte ta upp lite av det sociala området i den här budgeten. 

För liberalerna är den nordiska välfärdsmodellen, som vi har byggt upp, 

grunden för vårt samhälle. Jag är tämligen övertygad om att våra medborgare 

nog inte är beredda att rucka särskilt mycket på det. Vi är glada för att det 

finns andra partier och andra politiker som stöder den här linjen.  

Under den här regeringens tid har det skett en ganska massiv modernise-

ring av den sociala sektorn, framförallt på lagstiftningssidan. Det är nog ing-

en annan regering tidigare som har åstadkommit lika mycket på den sidan. 

Det är bra för det är nödvändigt att vi får en ordentlig modernisering av den 

sidan. 

En liten parentes, det har ibland nämns här om mera pengar i plånboken, 

som var ett tema inför senaste val. Jag kan bara konstatera att under den här 

gångna treårsperioden, lite drygt, har alltså köpkraften stigit med 4,3 procent 

i genomsnitt. Det betyder att de allra flesta medborgare faktiskt har fått mera 

pengar i plånboken. Det kan finnas sådana som inte har fått, inte har fått lika 

mycket och så finns det förstås de som fått mera pengar i plånboken. Så är 

det ju. De facto har samhällsmedborgarna i genomsnitt fått 4,3 procent mer i 

plånboken enligt köpkraftsutredningen. 

Det allmänna avdragets effekt är betydligt mindre. Den effekten är i stor-

leksordningen en procent mindre. Men i alla händelser så är det ett plussaldo 

när det gäller köpkraften.  

Herr talman! Kanske jag måste börja bli tråkig igen nu för jag tänkte be-

röra ett par av de finansmotioner som har lämnats in här. Det handlar om so-

cialdemokraternas motioner om Gullåsen och om tandvården.  

Utmärkande för socialdemokraternas politik är en ganska kraftig över-

budspolitik. Man föreslår en massa goda saker som alla säkert skulle väl-

komna, men om man ställer sig frågan hur det ska finansieras så får man inte 

något svar. Jag kan ta en liten parallell med socialdemokraterna i Sverige, där 
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Mona Sahlin gick ut med ganska mycket överbudspolitik, men till skillnad 

från Åland socialdemokrater hade hon i alla fall anvisat en finansiering, fram-

förallt genom skattehöjningar.  

För att konkret ta omändringen av Gullåsen till sjukhus så betyder det en 

belastning på landskapsbudgeten på cirka 3 miljoner euro. 

När man genomför tandvårdsreformen så är det ungefär i samma storleks-

ordning. I de motioner som finns så finns det enbart text, det finns inte an-

slag föreslagna. Det här är ett sätt att gömma bort, den ekonomiska effekten 

finns alltså inte angiven och då talar vi kanske om storleksordningen 5-6 mil-

joner. Sedan har det talats om andra saker också men jag ska enbart ta upp 

dem som finns berörda här i budgeten.  

Tidigare har socialdemokraterna sagt att man ville lånefinansiera en del 

saker. Under senare år har det inte varit så mycket tal om det här. Men i alla 

händelser är faktiskt de rätt så kostsamma sakerna inte finansierade. Det 

skulle vara intressant att veta hur det är tänkt att de ska finansieras? Annars 

tycker att man kan dra en slutsats att ett socialdemokratiskt överbudståg står 

stadigt förankrat på de tomma löftenas station. Man kan lova en massa saker 

men man måste också vissa hur man ska förverkliga det.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det var bland de gnälligaste jag har hört på länge, måste 

jag säga. Jag tänkte gå härifrån men det var så imponerande att höra på 

det här om socialdemokraterna hit och dit.  

Vi har kommit med några skrivningar om Gullåsens förändrade verk-

samhet. Vad jag vet så vill liberalerna också det. Eller är det inte så nu 

plötsligt? Ska man inte göra någonting åt sjukvårdssidan för de äldre? 

Det är klart att det kanske kostar någonting. Vi vill väl att de äldre ska 

ha det bra, eller hur?  

Detta med tandvården så har det funnits ett stort stöd för det här. 

Kanske ltl Folke Sjölund inte vill ha allmän tandvård? Säg det då och stå 

inte där och mumla i skägget om socialdemokraternas skrivningar. Säg 

vad ni vill! Det skulle vara på tiden.  

Ltl Folke Sjölund, replik  

Det är naturligtvis precis så här som jag hade förväntat mig att reaktion-

en skulle bli. Fortfarande är det på det sättet att socialdemokraterna inte 

har anvisat någon finansiering av sina förslag. Sedan är det en annan 

sak vad vi vill när det gäller Gullåsen. Det finns ju egentligen utstakat 

redan tidigare att man skulle göra den här reformen. Fortfarande hand-

lar det om varför man i så fall ska göra skrivningar och ta upp sådant 

som ändå kommer att komma. Med tandvårdshistorien är det lite an-

norlunda för där finns det olika syn på hur man ska förverkliga och för-

bättra det hela. Det finns en utredning som landskapsregeringen har 

gjort som ligger till underlag för det som sedan ska genomföras. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är lite som med förriga flickan att Sjölund både vill och vill inte. Vi 

vill se ett beslut om hur sjukvården för de äldre ska ordnas i kommu-

nerna. Det röstades ju bort här av majoriteten för några veckor sedan. 

Inte har vi i budgeten fått några andra förslag på hur det ska ordnas. Det 

står att man överväger om man vill utveckla och så vidare. Men det finns 
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inte några lösningar. Vi har en lösning. Vi kommer att komma med det 

också i form av en lagmotion för att visa konkret. 

Vad gäller tandvården så är det intressant att ltl Sjölund har upptäckt 

att det har kommit en utredning. Men det finns inget som helst förslag i 

den utredningen. Det är också symptomatiskt för den liberala politiken, 

det utreds. Jag nämnde ju fyra rapporter här. Men vad är resultat av 

det? Det är bara för att visa att man är engagerad, det är ju resultaten 

som räknas. Politik är att vilja och vi vill.  

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Det är ju det klassiska. När socialdemokraterna nu sitter i 

opposition och inte har något som helst ekonomisk ansvar så är det 

hemskt lätt att kräva en massa saker och gärna på stubinen. Vi i rege-

ringen tar fram ett underlag och vi kommer att komma med förslag. Så 

är det klart. Det är helt klart att det är på det sättet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag ska försöka komma med en lite mindre gnällig replik, 

vilket kanske inte är så svårt. Ltl Sjölund har ju ett parlamentariskt an-

svar och erfarenhet från riksdagen bland annat. Jag undrar om man 

skulle kunna följa lagtingsordningen och säga att finansmotioner ska 

ansluta till staten, till budgeten? När man föreslår något så ska man 

också säga var de här guldpengarna ska komma ifrån. Det skulle ställa 

ett betydligt större ansvar på motionerandet.  

I den förra repliken hade vi ju 3 miljoner som det bara bollades med. 

Om man skulle ställa det kravet på finansmotioner så skulle alla behöva 

fundera hur man ska finansiera det. Skulle det vara rimligt?  

Ltl Folke Sjölund, replik  

Vi har väl inte genomfört det helt och hållet i vårt land ännu. Däremot 

finns det många länder som har det här och tillämpar just det här sy-

stemet med att om man kommer med en finansmotion, där man kräver 

pengar, så ska man samtidigt anvisa motsvarande finansiering. Det tror 

jag att inte skulle vara dumt, faktiskt.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag tolkar faktiskt vår nuvarande lagtingsordning som att 

det ska anknyta till årsstaten, dvs sifferuppställningen. Sedan finns det 

en passus som kom in i den förra reformen som säger att man också kan 

ta upp motiveringarna i samband med ett anslag. Det betyder att man 

ska omfördela anslaget med hjälp av motiveringarna. Har man ett givet 

anslag på 100 000, säger man istället för 80-20 fördelning så motiverar 

man det med att det t.ex. ska vara en 20-80. Det skulle sanera den här 

debatten och missbruket med lösa finansmotioner. Jag tycker att det 

skulle vara en jättebra reform.  

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Jag är också av den uppfattningen att det skulle sanera 

väldigt mycket om man skulle ha det kravet på finansmotionerna. När 
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det handlar om konkreta förslag som ska förverkligas så borde de åtföl-

jas av siffror också, dvs pengar, där man anvisar hur pengarna ska tas 

fram. Det skulle vara ett stort framsteg.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen gällande Social- och miljöav-

delningens förvaltningsområde är därmed avslutad. Nu övergår vi till Trafikavdelning-

ens förvaltningsområde. 

Minister Veronica Thörnroos 

Talman! Bästa lagtingsledamöter! Trafikavdelningen är bra på trafik och lo-

gistik men vi är något sämre på kommunikation och information. En av våra 

målsättningar i budgeten för 2011 är att sätta fokus på servicen till våra bru-

kare.  

Vi planerar att utreda behovet av ett nytt bokningssystem. Vi diskuterar 

kring informationsskyltar i hamnarna för att lättare klargöra fartygens an-

komst och avgång. Vi funderar kring SMS-service till våra pendlare. Vi kom-

mer att förnya vår hemsida så att den blir mer informativ. Vi kommer också 

att sätta in informationsskyltar ombord, modell från Skarven. Vi kommer 

också att formalisera processen vid trafikstörningar utanför kontorstid. 

Bästa ledamöter! Vår stora utmaning inom avdelningen är organisationen. 

Trafikavdelningen omorganiseras för att bättre möta framtidens krav. Land-

skapsregeringens målsättning är att organisationen ska förändras med tydli-

gare beställar- och utförarfunktioner. Man förslår att dela in avdelningen i tre 

byråer. Den första byrån, trafikbyrån, svarar för utvecklingen och upprätthål-

landet av trafiksystemet inklusive farledshållning. Byrån samordnar utveckl-

ingsverksamhet, skötseln av miljö- och säkerhetsfrågor samt sköter om upp-

gifter i anknytning till upphandlingar av trafik. 

Produktionsbyrån kommet att bestå av fyra olika enheter; sjötrafik, vägun-

derhåll, projektering av vatten och verkstad och lager. Byrån svarar för ut-

veckling och upprätthållandet av utförarenheterna, för att bolagiseringspro-

cesser drivs framåt och för att enheternas arbetssätt anpassas för framtiden. 

Den tredje byrån, den allmänna byrån, svarar bl.a. för samordningen och 

uppföljningen av avdelningens myndighetsbeslut, budgeter, EU-ärenden och 

lagstiftningsfrågor. Byrån samordnar beredningen av avdelningens interna 

bestämmelser. Notera också överföringen av vissa arbetsuppgifter från kans-

liavdelningen till trafikavdelningen. Effekterna av organisationsreformen 

syns även på momentnivå.  

Vi arbetar också med och kommer att verkställa bolagiseringen. Varför bo-

lagisering? Ja, därför att EU:s konkurrenslagstiftning begränsar myndighet-

ers möjlighet att bedriva operativ verksamhet, verksamhet som kan utföras av 

andra aktörer, privata, i regionen. Därutöver är det en allmän samhällsut-

veckling i våra närregioner.  

Det viktigaste kriteriet vid en bolagisering är att myndighetsutövning inte 

ingår och att den verksamhet som bedrivs ska ske på marknadsmässiga vill-

kor. 

Det finns fördelar med detta. En fördel är att skapa driftsfördelar genom 

att driva affärsverksamhet i bolagsform. Eftersom ett bolag får ta upp lån, 

man kan anpassa personalstyrkan till konjunktur och dessutom har ett bolag 

en snabbare och mer ändamålsenlig beslutsstruktur. 
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Nackdelen med bolagisering, bästa ledamöter, är tidsperspektivet. En 

standard bolagisering i våra närregioner ligger tidsmässigt på 5-10 år. I Fin-

land klarar man av det på sex år.  

Kostnadsutvecklingen inom sjötrafiken är inte acceptabel. Redan i mars 

2003 presenterade utredarna Karlsson och Stahre en rapport med olika för-

slag om hur man kunde minimera kostnaderna. Den rapporten arbetas det 

fortsättningsvis med och flera av de förslagen har verkställts. 

Ett ytterligare verktyg för att reducera kostnaderna är konkurrensutsätt-

ning. Målsättningen är att reducera kostnaderna. Det kan ske genom drifts-

privatiseringar eller en totalentreprenad. 

I dagsläget väntar vi på att få in svar på Gudingens café. Inom detta år 

kommer Viggen och Doppingen att bjudas ut på driftsentreprenad.  

Vad gäller kortrutten så vill jag säga att jag tror att det finns en klokskap i 

att söka breda politiska lösningar. Landskapsregeringens målsättning är att 

göra så också. Vi kommer inom december att presentera ett kortruttsmed-

delande. Meddelandet innefattar i huvudsak de stora riktlinjerna för den 

framtida skärgårdstrafiken. Efter debatten i lagtinget fortsätter processen i 

landskapsregeringen. Det fortsatta arbetet bygger på en dialog med lagtinget 

och eller en parlamentariskt tillsatt kommitté. Externa konsulter kommer att 

användas närmast för uträkningar och detaljstudier men det är i ett senare 

skede. Därmed inte sagt att det faktiska kortruttsarbetet inte är påbörjat. Jag 

vill erinra lagtinget om att vägplanen för Åva-Jurmo kommer att fastställas 

troligtvis nästa vecka av landskapsregeringen och därefter kan projekteringen 

på börjas.  

Vi arbetar vidare med bron över Prästösund och kommer att fortsätta det 

arbetet under år 2011. 

Ytterligare ur budgeten, mopedkörkort. Landskapsregeringen värnar om 

den lätta trafiken och avser inom 2011 att lämna en framställning där det 

framgår hur ett nytt mopedkörkort ska vara utformat för att bättre motsvara 

de krav som finns på trafikanterna idag.   

Vi fortsätter också att stöda kommunerna genom stöd till kommunala 

vägar.  

Avslutningsvis, herr talman, vill jag tacka för det engagemang och det stöd 

som jag har fått under processen både från mina kollegor i landskapsrege-

ringen, från min personal och också från delar av oppositionen som har 

kommit med många kloka och konstruktiva förslag, tycker jag. Jag ser fram 

emot en intressant debatt här nu, tack.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! På den här budgetomslutningsmässiga lilla men politiskt 

väldigt förargliga avdelning så får man mycket frågor i sitt huvud när 

man läser budgeten. Omorganiseringen som nu ska göras är inte så lätt 

att förstå. När det gäller att man dels ska konstruera en beställar- och 

utförarorganisation och sedan ska man dels bolagisera, ska man kon-

kurrensutsätta hela rasket på sikt eller kanske eller vet man inte riktigt? 

Ska man i en så här liten förvaltning göra en beställar- och utförarorga-

nisation så måste det vara ett tydligt syfte med det. Man måste konkur-

rensutsätta hela utförardelen, annars ska man inte göra det. För det 

skapar redan nu nya tjänster och på sikt kommer det att skapa ännu 

mera inre friktion i att få samma sak gjort som man gjorde tidigare. Det 
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skulle vara intressant att till finansutskottet få en liten bild på organisat-

ionen, som man brukar ha när man sjösätter nya organisationer.     

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Målsättningen på sikt är att konkurrensutsätta produktionsen-

heterna. Det är därför vi inleder det här arbetet. Men eftersom bolagise-

ringsprocessen tar väldigt lång tid att förverkliga så börjar vi också in-

ledningsvis att konkurrensutsätta. Men på sikt kommer ju alla enheter, 

de separata bolagen, att bli konkurrensutsatta. Det är ju självklart ef-

tersom det finns ett regelverk som säger att myndigheter inte ska syssel-

sätta sig med verksamheter där det finns privata aktörer i regionen.  

Jag håller med ltl Danne Sundman och jag beklagar att jag inte tog 

med en skiss med ett förtydligande med vad byråerna kommer att sys-

selsätta sig med och hur detaljmomenten, överföringarna, görs i budge-

ten. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Finansutskottet har ju tidigare bekantat sig med driftspri-

vatisering av sjötrafiken av olika modeller. Man visar ju på stora vinster. 

Det finns ju lyckade exempel tidigare, bl.a. M/S Grisslan som blev 24 

procent billigare enligt en oberoende utvärdering. Det är ju bråttom med 

den delen. Tar det sex år att bolagisera? Det låter fantastiskt långt det. 

Det borde gå snabbare. Om man kan göra en utförar- och beställarorga-

nisation på ett år så måste man kunna bolagisera snabbare än på sex år, 

om man är beslutsam och har bestämt sig att man ska bolagisera. Jag 

ställer mig frågande till tidtabellen.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Jag ställer mig också frågande till tidtabellen. Jag skulle gärna 

ha sett att processen skulle ha gått avsevärt mycket snabbare. I min vis-

ion är det också så. Men tyvärr, nu har vi en verklighet som kommer 

emot. Vi har varit i kontakt med Sverige, vi har varit i kontakt med Fin-

land och vi har också haft informella kontakter med Norge och Dan-

mark. Alla säger samma sak; det tar en sådan här tid. Det är oerhört ju-

ridiskt komplicerat att göra det här samt att vi också har ett personalan-

svar. Det tog sex år på finska sidan. Jag tror faktiskt inte att vi kan göra 

det speciellt mycket snabbare. Det är möjligt att vi kan göra det på 3-4 år 

men troligen inte snabbare.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är ju fint att bolagisering ska ta sex år på trafikavdel-

ningen. När vi slog ihop den stora ÅHS organisationen så tog det unge-

fär 1 år. Det är rätt fantastiskt att man är så långsam. Men det är klart 

att i de stora länderna kan man väl vara det.  

Jag har två funderingar. Det är hur kalkylen ser ut för omorganise-

ringarna inom två sektorer och personalstaten närmast, så att man vet 

vad man sparar in eller effektiverar. Hur kommer trafikavdelningen att 

spara pengar på omorganisationen uppdelat på tre enheter? Förresten, 
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ministern, det var tre enheter redan på min tid som lantråd för över 10 

år sedan.  

För det andra hur mycket sparas i administration och konsumtions-

utgifter genom den utlovade bolagiseringen? Nog måste ju landskapsre-

geringen ha kalkyler på detta.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Det är möjligt att det på ltl Roger Janssons tid som lantråd 

fanns tre byråer, men när jag tillträdde i september i fjol så fanns det en 

byrå. Det är den byrån som kommer att omorganiseras så att det blir tre 

byråer.  

Självklart är det meningen på sikt att vi ska reducera kostnaderna. 

Det är ju därför man gör en omorganisering. Inte gör man ju en omor-

ganisering för att kostnaderna ska öka. Självklart kommer kostnaderna 

på sikt att gå ner. Men, som i alla andra omorganiseringar oberoende 

om det är i offentlig sektor eller i det privata näringslivet så får man 

först en liten puckel som man måste ta sig igenom. Därefter ser man re-

sultatet. Målsättningen är vi helt överens om, att kostnaderna ska ner. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Så svaret är att det inte finns någon kalkyl. Man har en 

förhoppning om att man med organisatoriska åtgärder ska spara pengar 

utan att egentligen har räknat på det. Det är inte bra, minister Thörn-

roos. 

Jag har en annan frågeställning och den gäller i 2011 års budget. På 

sidan 218-219 är det väldigt tydligt angivet driftsform på flera färjor, 

egen regi/driftsentreprenad. Det är på alla stora färjor; M/S Alfågeln, 

M/S Ejdern, M/S Guding, M/S Skiftet, M/S Knipan och M/S Skarven. 

Vad betyder det här snedstrecket? Hur ska vi läsa budgeten för 2011? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Ni ska läsa budgeten med klara ögon, ltl Roger Jansson. Det 

som står med snedstreck i budgeten är att bolagiseringen av Viggen och 

Doppingen kommer att gå ut på entreprenad detta år om det finns en 

marknad. Vi är inte hundraprocentigt säkra på det före ansökningstiden 

har gått ut. Om det finns en marknad och det visar sig att det blir eko-

nomiskt försvarbart och avsevärt mycket billigare att driva dem som 

driftentreprenad så kommer självklart de andra fartygen att följa efter. 

Därför är det lämnat en öppning där.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Med tanke på tidigare replikskifte så undrar jag stillsamt 

var den marknaden skulle ha kommit ifrån sedan sist? Det är kanske 

någonting som sker som jag inte jag känner till. 

Jag begärde replik för att det ska uppgöras en kravspecifikation för 

upphandling av ett nytt bokningssystem. Bara kravspecifikationen ska 

kosta 20 000 euro. Jag har testat det här beloppet med datakunniga och 

de menar att databranschen kommer att må gott nästa år om det blir så-
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dana här belopp. Om kravspecifikationen kostar 20 000, vad ska då hela 

bokningssystemet kosta? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, herr talman! Till ltl Gunells första fråga först var gäller mark-

naden. Marknaden är inte testad vad gäller driftsentreprenad av ett så 

stort fartyg som M/S Viggen. Det som tidigare har gjorts var en totalent-

reprenad där man bjöd ut en linje och sade; varsågod bjud på den här 

linjen, vi vill att ni har fartyg och vi vill att ni har besättning. Vad vill ni 

ha för att köra på den här turlistan? Där fick vi inte något anbud. Men 

ett så stort fartyg som Viggen har inte tidigare varit ute på driftsentre-

prenad. 

Sedan vad gäller summan kring bokningsprogrammet, efter att krav-

specifikationen är gjord så är det också tänkt att man ska gå vidare. 

Självklart är det inte så att 20 000 kommer att behöva användas enbart 

för att göra upp en kravspecifikation. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Men det står ju i budgeten; ” i anslaget ingår ett delanslag om 20 000 

euro för uppgörandet av kravspecifikation inför upphandlingen av 

nytt bokningssystem”. Hur ska man kunna förstå det på något annat 

sätt? Det står ju svart på vitt att det ska kosta 20 000 euro. Då undrar 

man ju vad helheten kostar? Har trafikministern någon uppfattning om 

vad gäller bokningssystemet i sin tur kommer att kosta? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Det bokningssystem som vi har idag uppfyller inte de krav som 

brukarna har. Det tror jag att vi kan vara helt ense om. Därför är det av 

största vikt om man nu går in och gör någonting nytt att man verkligen 

gör det ordentligt och grundligt. Att det här kan komma att krävas är 

den informationen som jag har fått. Det är möjligt, när man tar in offer-

ter på det, att man kan få det för 5 000 euro eller 10 000 euro. Vad pro-

grammet kommer att kosta får vi återkomma till i en tilläggsbudget i så 

fall. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Mitt parti är besjälade av att tillgången till skärgården ökar. Vi 

vill ha mera trafik, kortare pass, mindre fartyg, mera landsväg och bättre 

service. För att få det måste trafiken struktureras om. Vi väntar på tra-

fikmeddelandet från minister Thörnroos. När kommer det meddelan-

det? Har skärgårdskommunernas representanters och personalens idéer 

tagits tillvara i det kommande programmet?  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Som jag sade i mitt inledningsanförande så är det landskapsre-

geringens målsättning att presentera de stora penseldragen i form av ett 

meddelande till lagtinget, som lagtinget sedan ska processa. Den in-

formationen tar vi med oss och så arbetar vi vidare framledes.  
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Jag delar helt vtm Gun-Mari Lindholms visioner om mera trafik, kor-

tare pass, mera landsväg och mera broar. Det är helt enkelt en bättre 

skärgårdstrafik, tycker jag. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Nu står det i budgeten för 2010 att ett kortruttsmeddelande ska 

presenteras för lagtinget det här året. För att man skulle ha kunnat 

strukturera om för det här året så borde det ju ha kommit i början av 

året. Nu säger trafikministern att det är hennes och landskapsregering-

ens målsättning att meddelandet ska komma, men när ska det komma? 

Så att vi ska kunna påbörja det här arbetet så att inte de olika avdelning-

arna och verksamheterna ställs mot varandra, som det görs idag. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! För tredje gången försöker jag nu tala om att nu har vi no-

vember och nästa månad har vi december. Landskapsregeringens mål-

sättning är fortsättningsvis att ett kortruttsmeddelande ska levereras till 

Ålands lagting inom december månad detta år. Därefter kommer lag-

tinget tillsammans att debattera och diskutera det här, precis så som jag 

sade i mitt inledningsanförande. Sedan vidtar nästa steg. När vi har fått 

vägkost från lagtinget så arbetar vi vidare i dialog ettdera med en parla-

mentarisk kommitté eller tillsammans med lagtinget, för att få en lång-

siktig lösning som sträcker sig över flera valperioder och som vi åt-

minstone är hyfsat överens om. Allt skärgården till fromma. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Minister Thörnroos talade om kortruttsmeddelande som ska komma. 

Då är frågeställningen; har man vänt på alla de utredningar som finns 

redan på avdelningen, så att man beaktar dem och tar med det som går 

att använda? Det skulle möjligen kunna hjälpa till. Den här konsulten 

blir dyr och levererar det som man begär. Kanske man kan undvika den 

kostnaden? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Det är precis så som vi arbetar i landskapsregeringen, det 

är exakt det vi gör. Vi har samma geografi som vi har haft tidigare, vi tit-

tar på gamla utredningar hur man har tänkt och så arbetar vi vidare uti-

från de som redan finns. I stort sett är det ganska klart. Det går ju inte 

att trolla hur man vill dra skärgårdstrafiken i framtiden. Sist och slutlig-

en är svaret ganska givet. Frågeställningen blir snarare i vilken ordning 

investeringarna ska göras och var man ska börja så att den investering 

man gör passar in i ett helhetskoncept lite längre fram. Det är ju så som 

vi arbetar. Men vad gäller alla ganska exakta uträkningar, beroende på 

vad alla vägar kostar, beroende på vad alla broar kommer att kosta och 

nytt tonnage så är det möjligt att väljer vi att ta en köptjänst för att lite 
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snabba på processen. Vi har lite begränsade resurser som kan jobba med 

de här frågorna på avdelningen.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Det är bra om man har tittat på alla utredningar se-

dan 1993 t.ex. om fast förbindelse till Föglö. Den utredningen var väldigt 

omfattande och bra.  

Konsult ”hmm”, skulle det inte vara bättre att använda pengarna för 

att anställa en projektledare som får uppdraget att driva fram det här så 

att det faktiskt blir en byggstart och att vi kommer igång.  För vi kom-

mer annars att utreda år efter år och aldrig komma till byggstart. Jag sä-

ger; anställ en projektledare och sätt igång och arbeta allt vad vi orkar. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, herr talman! Jag har ingenting emot en nyanställning till trafikav-

delningen, en projektanställd som arbetar exklusivt med de här frågorna 

om det bara låter sig göras. Jag välkomnar det.  

Vad gäller kortruttsmeddelande så har vi från trafikavdelningen gjort 

besök hos fem skärgårdskommuner de senaste månaderna, vi har Vårdö 

kvar. Vi har lyssnat av både respektive kommuns trafikgrupp men också 

vad allmänheten vill. Kökarsborna visade ett brev daterat 24 oktober 

1959 där man påtalade att man ville ha kortrutt och man ville att den 

skulle dras över Föglö. Vi är helt överens ltl Torsten Sundblom och jag 

att nu är det nog dags för aktivitet. Men, för att det här ska bli långsik-

tigt, klokt och bra så ska vi tillsammans med hela lagtinget försöka driva 

frågan framåt.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Margret Lundberg 

Tack, herr talman! Enligt vad som framkommer här i budgeten så verkar ju 

det som om förhoppningen om att få ett bokningssystem som får skärgårds-

trafiken att fungera har grusats. Anslag har tagits upp för att få en kravspeci-

fikation för upphandling för ett nytt bokningssystem. Jag vill understöda det 

här. Jag önskar också att man i samband med den här upphandlingen skulle 

se till att man får ett bättre och mera lätt tillgängligt statistikunderlag för 

skärgårdstrafiken också för de platser som man försöker boka. Man har inte 

fått plats för färjan. Det skulle också vara bra för ett bättre underlag för de 

diskussioner som förs, och som kommer att föras, om vilka turer som ska pri-

oriteras. Får man de resande att boka själva och man har ett bra system för 

det så tror jag också att man kommer att kunna göra en inbesparing på 

Ålandstrafiken.  

Vidare framkommer det i de allmänna motiveringarna att landskapsrege-

ringen eftersträvar treåriga turlistor. Med tanke på det innevarande årets tur-

listturbulens är det någonting som ses som mycket nödvändigt även med 

tanke på vår företagsverksamhet, turism i skärgården och för invånarna så att 

de vet vad som gäller. 

Bastrafik har tidigare nämnts i diskussioner. Det skulle vara den trafik som 

skulle trygga skärgårdens transporter. Men det finns nog lite ovilja i skärgår-
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den att fastställa den kanske alla gånger, av rädsla för att man på det viset blir 

på just den nivån som trafiken läggs på.  

De nedskärningar som har gjorts i turlistorna under det här året har varit 

mycket kännbara i hela skärgårdsregionen.  

Angående driftsprivatiseringen som föreslås, jag undrar om det kommer 

att medföra ett ökat antal turer i de treåriga turlistorna eller kommer det här 

årets turlistor, som jag upplever som sparturlistor, att vara som grund? 

Angående diskussionerna om turlistorna i kommunerna så där tycker jag 

att trafikministern har varit tillmötesgående och faktiskt har haft bra dialo-

ger, vilket jag hoppas att ska fortsätta både de här diskussionerna och dis-

kussionerna angående kortrutten.  

För Brändös del kan jag säga att de nedskärningar som har gjorts på bl.a. 

linjen Åva-Osnäs har varit kännbara för näringslivet och för privatpersoner. 

Det finns de som undrar om det faktiskt är nödvändigt att vi har den linjen 

till riket. Men det är nog ytterst nödvändigt för vårt näringsliv och för den 

service som behövs i mångt och mycket också för privatpersoner. Många som 

har flyttat till skärgården jobbar på distans och har sin arbetsplats kvar men 

bor i Brändö, för dem är den här trafiken väldigt viktig. Jag tror också att det 

samma gäller Kökar.  

För att verkligen kunna göra inbesparingar i sjötrafiken så behöver vi göra 

investeringar för att korta ner färjpassen. Den text som man har på sidan 218; 

”landskapsregeringens avsikt är att sätta årliga anslag för investeringar i 

ett helhetskoncept”, tycker jag är verkligt bra för att vi ska komma någon vart. 

Nu har det varit stilla. De projekt som nämns specifikt här är Jurmo och Bärö 

och det skulle innebära tidsinbesparingar rätt långt för Brändös vidkom-

mande på norra linjen. Den miljon som är insatt i budgeten är avsatt för 

framtida projekteringar för att man ska kunna komma vidare med de här ut-

byggnaderna.  

När det gäller kortrutt för Brändös del, det som är intressant för oss är åt-

minstone utbyggnaden till Lappo, Bärö, Hummelvik och sedan bro till Vårdö. 

Vi är nog mest inne på den här linjen. Vi har tittat på trafik över Föglö, men 

så som det ser ut för vår del nu så är det inte riktigt en framkomlig väg. Tack.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack fru talman! Det var många frågor. Svaret låter sig knappast göras i 

en replik.  

Vad gäller turlistorna är landskapsregeringens målsättning att få treå-

riga turlistor, där vi också definierar bastrafiken. Efter att vi har planerat 

det här med kommunerna, vilket är en pågående process, är min mål-

sättning att också ha en dialog denna månad med oppositionspartierna 

för att se hur de ställer sig till det. Det är den absoluta målsättningen 

som vi har.  

Vad gäller driftsprivatiseringar så hur utfallet av turlistorna kommer 

att bli är avhängiggjort av priset. Vi har ju en begränsad summa. Visar 

det sig att driftsprivatiseringarna, som på andra håll har varit kostnads-

inbesparande, också är kostnadsinbesparande för oss så är det självklart 

att det finns ett utökat utrymme för ökad turtäthet.  
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Ltl Margret Lundberg, replik 

Jag tackar för svaret. Jag frågade också om det är sparturlistan, som var 

2010, som kommer att ligga till grund framöver?  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Fru talman! Som uträkningarna är nu så är det sparturlistan 2010 som 

ligger till grund för bastrafiken, men den är utökad med flera turer. För 

tillfället pågår på avdelningen en process där vi räknar ut de exakta 

kostnaderna tur för tur, färja för färja för att veta om vi kan hålla oss 

inom den tilltänkta ramen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Mika Nordberg 

Fru talman! Från obundnas gruppanförande kommer jag att hålla mig till 

skärgårdstrafiken vad gäller trafikavdelningen.  

När det gäller nytänkande inom trafikfrågor som gäller skärgårdens kom-

munikationer så har obundna legat på vågens framkant när det gäller att ta 

fram olika initiativ.  

Vi har bl.a. föreslagit kombikatamaraner som skulle få en enorm betydelse 

vad gäller restider till och från skärgården, för att inte tala om den ekono-

miska vinningen som dessa katamaraner skulle innebära.  

En annan sak som vi förde fram för ett år sedan i budgetdebatten var en ny 

dragning av Föglötunneln, det s.k. norra alternativet. Det skulle innebära sy-

nergieffekter bl.a. genom att färjpasset i tidigare skede av bygget skulle kunna 

anläggas till Föglös Långholm. Detta skulle vara möjligt genom en bro norr 

om Degerby, vilket skulle medföra att färjpasset idag skulle förkortas till ca 15 

minuter. Även ett kortruttssystem med huvudhamn på östra Föglö har vi fört 

fram. Det skulle också förkorta resvägen för samtliga kommuner. I motsats 

till tidigare talare, Margret Lundberg, så tror vi även att det kommer att inne-

bära en kortare restid för norra skärgården att åka via Föglö.  

Grundtanken för en levande skärgård är inte bidragspolitik generellt sätt. 

Förutsättningarna för en livskraftig skärgård är inflyttning. Transportsyste-

met är en av huvudingredienserna för att det ska lyckas.  

För att allt detta ska ske tror vi att det är nya krafter som måste ta vid efter 

nästa val, annars är risken stor att vi inte kommer att se någon förändring 

jämfört med hur det ser ut idag. Timglaset håller på att rinna iväg för denna 

regering där centern sitter vid trafikrodret.  

Vi diskuterade Skarven och det politiska ansvaret för ett år sedan i budget-

debatten. Jag vill ta upp det igen, vi måste kunna kräva ett politiskt ansvar för 

det handlande som ansvariga partier har. Faktum är att centern har haft an-

svar för trafikavdelningen under en väldigt lång tid nu.   

Att komma med konstruktiva förslag hjälper inte, det förändrar inte. Jag 

trodde inte för tre år sedan att jag någonsin skulle kunna lämna in en motion 

som nr 45, där vi förslår från obunden samling att vi bör bilda en gemensam 

parlamentarisk grupp för att diskutera oss fram till vad varje parti vill när det 

gäller kortruttsarbetet.  

Det är snart val. Det sades tidigare i debatten att det skulle ta sex år att bo-

lagisera. Att komma vidare med kortruttsprojektet kommer inte att låta sig 

göras på de 10-11 månader som är kvar till valet. Ska vi använda tiden fram 
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till valet på ett konstruktivt sätt så tror jag att sammansättningen av den 

parlamentariska gruppen är av största vikt och betydelse för att nästa rege-

ring ska ett underlag, som håller över partigränserna, att jobba vidare med. 

Faktum är att kortruttsupplägget är den största ekonomiska inbesparingen 

som man kan göra inom skärgårdstrafiken som helhet förutom lönekostna-

derna. Även lönekostnaderna kommer i ett kortruttssystem att minska. 

Vi måste visa ansvar och tillsammans jobba för Ålands bästa vad gäller tra-

fiken. Tack.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack fru talman! Östra Föglö, sade ltl Nordberg. Det är säkert så. Den 

stora inbesparingen är att flytta Kökartrafiken till Östra Föglö, för då 

kan vi troligen ha ett fartyg färre i skärgården. Det är ganska betydande 

pengar som det handlar om.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack fru talman! Det förefaller som om ltl Mika Nordberg har lite svårt 

att bestämma sig. Jag minns en replikväxling för ett antal månader se-

dan där Mika Nordberg applåderade en polisanmälan som hade gjorts 

gällande Skarvenaffären. Vi från centern sade att vi först tar en politisk 

diskussion här och vi låter landskapsregeringen utreda frågan först. Lag-

tinget behandlar frågan och framförallt tittar landskapsrevisorerna på 

frågan, sedan skulle vi kunna ha tagit ställning till polisanmälan eller 

snarare landskapsregeringen som då skulle ha haft det slutliga ordet. 

Men inte på det sätt som det har hanterats nu, istället för att få ett poli-

tiskt ansvar, som ledamoten nu efterfrågar, så har vi fått ett dödläge vad 

gäller det politiska handhavandet. Det gäller för ledamoten att läsa land-

skapsrevisorernas senaste berättelse där de konstaterar att de p.g.a. po-

lisanmälan inte kan diskutera den här frågan. Vi har alltså fått en situat-

ion där detta skjuts på framtiden. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Jag anser att ltl Harry Jansson lite blandar ihop begreppen här. 

Polisanmälan har överhuvudtaget inte varit på tal idag. Det handlade 

om den rättegång som skulle hållas angående Skarvens garantireparat-

ioner etc. Då efterfrågade jag ett politiskt ansvar. Jag fick till svar av ltl 

Harry Jansson att det måste vi ta efter förlikningsprocessen. Det har nu 

visat sig att bolaget som ska göra det är medellöst.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack fru talman! Det är även så med den frågan. Fortfarande har vi inte 

fått utslaget från skiljemannaförfarandet. Vi måste ju avvakta det. Vi 

kan inte sitta i den här salen och ta ställning till något där vi inte vet re-

sultatet av vilken ev. ekonomisk skada som landskapet har råkat ut för 

till följd av svårigheterna att få fartyget Skarven i trafik i tid. Obunden 

samling och Mika Nordberg måste inse att allting tar sin tid. Det som le-

damoten och jag diskuterade specifikt för ett antal månader sedan var 

uttryckligen polisanmälan, jag vill påminna om det. Vi protesterade mot 

förfarandet, dvs att vi inte i den här salen kan diskutera det politiska an-



  

376 

svaret idag i och med att det nu är föremål för en rättsprocess, som vi 

alla vet att kommer att ta mycket lång tid i anspråk.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! När man diskuterar med folk i allmänhet, väljare från alla håll 

och kanter, så förundrar de över sig hur saker och ting kan pågå i land-

skapsregeringen och inom de politiska kretsarna utan att någon tar det 

politiska ansvaret. Jag ser det som väldigt underligt att man kan ha ett 

svar ifrån de ansvariga politikerna att det är hemskt det som sker. Men 

man är inte beredd att ta det politiska ansvaret. Jag säger igen att det är 

centern som har haft ansvaret för trafikfrågor under många års tid.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Margret Lundberg, replik 

Tack fru talman! Jag undrar om ltl Mika Nordberg har tittat på fram-

komligheten från Brändö till fasta Åland via Föglö? Vi har en trafik-

grupp som har tittat lite på det här och konstaterat att det är inte allde-

les lätt att göra.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! I våra uträkningar har vi utgått från att tunneln till Föglö är 

placerad på det norra alternativet. Har man då en tunnel samt ett färj-

läge på Östra Föglö så skulle det med de övriga kortruttspassen bli en 

kortare restid för Brändöborna att ta sig in till Mariehamn, cirka 30 mi-

nuter kortare enligt vår uträkning.  

Ltl Margret Lundberg, replik 

Tack fru talman! Det skulle vara intressant att ta del av den så kanske vi 

kan jämföra och se hur det ser ut om det faktiskt är så framkomligt.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Det är precis det som är poängen med den parlamentariska 

gruppen som vi föreslår i finansmotion nr 45. Vi behöver sitta ner från 

samtliga partier och titta över de olika uppläggen. Samtliga partier kan 

sedan ta de här frågorna till sina respektive grupper och stöta och blöta 

dem och på det viset komma fram till en gemensam fortsättning.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack fru talman! Visst har centern haft ansvar för trafikfrågorna i många 

år. Det ska vi inte sticka under stol med. Men vi har också en väldigt bra 

skärgårdstrafik. Det är en regionalpolitik som den samlade landskapsre-

geringarna tidigare har fört, det ska inte bara ankomma på centern. Det 

har gjort att vi fortsättningsvis har en levande skärgård. Nu är det vårt 

ansvar, vi som sitter här, att driva det vidare.  

Jag håller fullständigt med om det som obunden samling säger att vi 

ska göra det här tillsammans, vilket jag också sade i mitt huvudanfö-

rande. Den här vidareutvecklingen ska vi göra tillsammans i dialog med 

lagtinget. Vi är helt överens i de frågorna. 
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Camilla Gunell 

Fru talman! Det har varit mycket turbulens och problematik kring trafikav-

delningen. Det har varit många frågor som har varit både svåra och dyra att 

lösa. Men att kalla det för cirkus Thörnroos, det vill jag för min del ta avstånd 

ifrån. Alla problem som trafikavdelningen har haft under de senaste åren är 

inte förorsakade av ministern. Hon har fått ta tag i gammalt och försöker reda 

upp det. 

Däremot har jag synpunkter på den förda trafikpolitiken och särskilt på 

sjötrafiken. Problemet, som vi ser det från socialdemokraternas sida, är att 

det förefaller som om man har alldeles för många bollar i luften. Man håller 

både på med bolagiseringar, omstruktureringar och privatiseringar allt i en 

enda slurv. Vi tycker att man borde ta en sak i taket. 

I budgeten får man väldigt lite information om hur landskapsregeringen 

ser på utvecklingen av skärgårdstrafiken. Kapitlet där det borde stå om fram-

tiden och utvecklingen handlar nu mest om skolfartyget Michaels Sars och att 

det ska föras till trafikavdelningen, vilket jag trodde att lagtinget hade beslu-

tat om redan 2008. Det förefaller lite underligt.  

Jag tycker att det vore mera följdriktigt att nu koncentrera sig på bolagise-

ringen av sjötrafiken. Det är en åtgärd som vi tror att är helt riktig att fort-

sätta med. Vi skulle gärna se att landskapsregeringen var mycket tydligare i 

sina skrivningar om vad man vill åstadkomma. Nu står det att förutsättning-

arna för en bolagisering ska utredas. Det som sägs och det som diskuteras är 

väl nog, om jag förstår landskapsregeringen rätt, att vi ska bolagisera sjötrafi-

ken, eller hur? Det är det som är målet. Därför behöver man kanske inte vara 

så här vag i sina uttalanden, utan nu ska det ske. Må det ta ett år eller två år 

men så fort som möjligt, det är väl målsättningen. Man borde fokusera på att 

ha tydliga skrivningar så att både vi i lagtinget och tjänstemännen vet vilken 

riktning som gäller.  

Sedan kastar man in 1 miljon euro till kortruttsinvesteringar. Det blir ju 

lite underligt med tanke på att lagtinget inte har tagit ställning till helheten. 

Som ministern säger är det viktigt att det måste vara en helhet. När man se-

dan går in och investerar så är det delar i en helhet som ska fungera. Därför 

tycker vi att det vore mera logiskt om lagtinget först fick ta del av helheten, ta 

ställning till den, besluta om den och sedan tar man in pengarna. Nu har man 

lösryckt tagit några saker ur helheten och kastat in dem i budgeten. För mig 

känns det mera som ett sätt att lite sätta plåster på såren för skärgårdsborna 

för att man nu har bedrivit en lite ryckig och knyckig trafikpolitik under de 

senaste åren. Skärgårdsborna har snabbt fått anpassa sig till nya turlistor. 

Jag skulle gärna se att landskapsregeringen först kom till lagtinget med 

meddelandet, allra helst så att man diskuterar sjöfartsutveckling med trafiken 

som en mycket viktig beståndsdel. Eftersom trafiken är ett medel för vilken 

man upprätthåller en levande skärgård. Trafiken ska finnas till för att i hu-

vudsak serva den bofasta befolkningen så att befolkningen där kan växa och 

näringslivet kan fungera.  

Därför har vi föreslagit att istället för ett kortruttsprogram så skulle man 

komma med ett skärgårdsutvecklingsprogram som snarare utgår ifrån en 

helhetssyn och som tar sikte på en hållbar utveckling för hela regionen.  
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Av kortruttsinvesteringarna som man budgeterar 1 miljon för, så kommer 

vi ihåg att fanns det pengar på det här momentet också i fjol. Den miljonen 

var då nästan avsedd för Föglötunneln. Då tog finansutskottet och lagtinget 

bort pengar från det här momentet, om jag minns rätt, upp till 900 000. Men 

nu dyker den här tunneln upp igen och man ska fortsätta att MKB utreda 

Föglötunneln. Jag trodde för min del att vi i förra omgången förpassade 

Föglötunneln till historieskrivningen. Men jag har tydligen haft fel. Vad tän-

ker landskapsregeringen? Ska man bygga den här Föglötunneln? Är den fort-

farande aktuell för landskapsregeringen? 

Det är klokt av regeringen och minister Thörnroos att försöka söka breda 

politiska överenskommelser som går över flera mandatperioder när det gäller 

den framtida trafiken. Jag vet inte hur många gånger jag har stått och sagt det 

i den här talarstolen. Jag är glad för att det nu har tagits i beaktande och att 

man med samtliga partier försöker komma till någorlunda enighet kring vad 

som behöver göras. Det här är ett mycket, mycket långsiktigt arbete som ska 

göras. Perspektivet behöver sättas på 2050.  

Vad gäller sjötrafiken så blir man lite förundrad över att pengarna, över 15 

000 euro, nu flyttas över till ett nytt moment. Man tolkar det som att nu ska 

all skärgårdstrafik upphandlas. Samtidigt står det att flera av de här linjerna 

ändå ska finnas kvar i egen regi. De här blir man lite förundrad över. Varför 

väljer man redan i det här skedet att föra över alla pengar för skärgårdstrafi-

ken till det här nya kontot? 

Vi tror från socialdemokraternas sida att det är viktigt att skärgårdstrafi-

ken till den huvudsakliga delen bibehålls i samhällets regi. Vi tror att det är 

viktigt för den stabilitet som krävs för att kunna garantera skärgårdsborna en 

stabil och säker trafik. 

Vi skulle också gärna se att det framtida bolaget för skärgårdstrafiken 

skulle få sin bokning, sin administration och gärna också varv- och under-

hållsverksamhet placerad och utlokaliserad i skärgården och där vara i stän-

dig dialog med sina brukare och hela veta hur trafikbehoven ser ut. Jag tror 

att en lyckosam utveckling av det här området är beroende av en levande dia-

log med skärgårdsborna. Där jag tror att minister Thörnroos verkligen har 

försökt. Man måste även ta de sjöanställdas förslag till inbesparingar och för-

bättringar på stort allvar. Nu upplever många att de har idéer, men de förbi-

ses och de tas inte upp som konkreta förslag. 

Sedan vill jag bara kort säga någonting om katamarantrafiken som man vill 

pröva under sommarhalvåret. Vi är nyfikna på det. Däremot tycker vi att det 

måste göras med stor framförhållning så att trafiken är känd av alla brukare, 

att den kan marknadsföras så turister och brukare kan använda den. Vi tror 

också att den måste vara flerårig om man ska kunna dra några slutsatser om 

huruvida den trafiken är lyckosam eller inte. Den trafiken måste också kom-

bineras med någon typ av bil- eller cykelpooler och en god kollektivtrafik. 

Vad gäller personavgifter på färjorna så säger vi i från socialdemokraternas 

sida nej. Det är inte något som kommer att gynna resandet till och från skär-

gården. Det blir en ny byråkratisk pålaga ifrån landskapets sida som ytterli-

gare lägger sten på bördan för skärgårdsborna och deras turismentreprenö-

rer. Tack.  
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Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack fru talman! Det är sant det som ltl Camilla Gunell säger, att det är 

väldigt mycket på gång nu på trafikavdelningen och att man borde ta en 

sak i taget. Vi tar det steg för steg. Vad gäller bolagisering så är det en 

förutsättning att vi först omorganiserar. En omorganisation är ett ax-

iom, ett måste, för att vi ska kunna gå vidare med bolagiseringsprocess-

en och också i princip med driftsentreprenaderna. 

Vad gäller driftsentreprenaderna så har vi kommit väldigt långt angå-

ende verkstad och lager. Vi har fortsättningsvis en bit kvar. Jag delar 

den frustration som uttalades här att det går för långsamt. Jag skulle 

också gärna få detta gjort på ett eller två år. Men tyvärr, jag rår inte över 

juridiken och den kunskap som där finns. 

Angående investeringar i kortrutten på 1 miljon, så finns det i dagslä-

get 96 000 euro kvar på kontot. Det stämmer att finansutskottet avförde 

pengarna i fjol. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja, nog tar det tid. Vi får väl vara beredda på att det tar en viss tid, visst 

accepterar vi det. Men att det ska ta så här hemskt länge är nog svårt att 

förstå. Jag tror att det är viktigt att både landskapsregeringen och lag-

tinget är tydliga med att det här ska göras och att målsättningen är glas-

klar för alla som är involverade.  

Jag blev lite osäker över ministerns svar vad gäller Föglötunneln. Är 

det fortfarande aktuellt att genomföra Föglötunneln? Annars tycker jag 

inte vi ska slösa ett korvöre mera på det projektet, utan sätta pengarna 

på något klokare.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Vad gäller på budgetförändringarna på momentnivå så har jag 

en skiss här som självklart finansutskottet kommer att få, men som ltl 

Gunell kan få redan idag om hon så önskar. Den skissen visar hur pen-

ningflödet är tänkt att gå efter den nya organisationsmodellen. 

Huruvida MKB:n ska göras färdig eller inte så är det landskapsrege-

ringens uppfattning att ”skrivbordsprodukten” borde göras klar. Det rör 

sig om en kostnad på ungefär 30 000 euro till. Den kan sedan också an-

vändas i andra sammanhang som ett alternativ vid en annan tunnel-

sträckning exempelvis.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag förstår på ministerns svar att hon inte är någon förespråkare av en 

tunnel. Det här är någonting som tjänstemännen har velat slutföra. Det 

kostar 30 000 euro och man slutför det nu för sakens skull. Men tun-

neln som sådan, för hennes del, är förpassade till historieskrivningen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack fru talman! Jag vill för tydlighetens skull fylla i och förklara situat-

ionen i budgeten gällande Föglötunneln. Det finns inte någon som helst 

avsikt att förverkliga projektet. Tiden har förändrats. Men vi har fått 

övertygade motiveringar för att man ska ta tillvara det rätt så omfat-
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tande arbete som redan har gjorts. Vi bör inte kasta bort den kunskap 

som finns nu utan vi bör får den materialiserad till pappers. I och med 

att ltl Gunell är medlem i finansutskottet så kan ni försäkra er om att 

detta är den enda avsikten med den skrivning som finns i budgetförsla-

get.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tackar för det förtydligandet. Det var klart och tydligt. Däremot 

skulle jag kanske välja att använda dessa 30 000 euro till någonting an-

nat, men det är en annan historia.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Roger Jansson 

Fru talman! Sedan jag kom med i ekonomiska rådet i början på 1970-talet 

och efter att jag ifrån 1979 och framåt var medlem i finansutskottet i lagtinget 

med sådana skärgårdsspecialister som Elmer Jansson, Olof Jansson, Rodmar 

Söderlund och flera andra så har jag haft ett brinnande intresse för detta med 

skärgården, särskilt skärgårdens näringsliv och samhällsservicens utveckling. 

Därför ska jag ägna mig enbart åt den frågan i den här talturen. 

Vi har i vår motion nr 61 också varit tydliga med vad vi vill. Vi har föresla-

git att man först gör en principskiss för hur man ska utveckla skärgårdstrafi-

ken. Man kan inte börja med kortruttstänkandet förrän man har det här lång-

siktiga upplägget klart. Vi har kommit fram till att man ska lägga all skär-

gårdstrafik på en linje. Det betyder alltså att den dras till Lumparland över 

Föglö. Jag ska återkomma till det. 

På det sättet skapar man ett näringspolitiskt underlag för gemensamma 

skärgårdsföretag. Det här har jag ”malat” på om i decennier. Jag förstår inte 

varför inte skärgårdsborna själva förstår detta och inte är intresserade av det? 

Nu när Vårdö har fått en mera fast förbindelse till norra Åland och Sund så är 

situationen lite annorlunda för deras del. Men de andra fem kommunerna; 

Brändö, Kumlinge, Sottunga, Kökar och Föglö borde tillsammans kunna upp-

visa en sådan kraft så att en utveckling kunde komma till stånd. När man är 

så kortsiktig i politiken när det gäller utvecklingen av näringarna i de här 

kommunerna så resulterar det bara i en tillbakagång för de här kommunerna. 

Vi har vi sett i statistiken att så är det. Man har numera en orimlig ålderspy-

ramid som bara blir värre och värre för varje år. Därmed inget illa sagt om 

+65: arna.  

Först måste man ta det här principbeslutet, sedan kan man börja jobba 

fram ett kortruttsystem successivt naturligtvis.  

Vårdös förbindelse ska man ordna så att det blir en fast förbindelse med 

fasta Åland, antingen via Sund eller via Lumparland eller båda faktiskt på 

sikt. Då kommer det här att börja fungera.  

Jag har en karta här över hur frisinnad samverkan skulle vilja ha det här. 

När det gäller näringslivet och samhällsservicen i skärgården så kan man rita 

en triangel mellan Jurmo i norr, Bråttö i väster och Karlby i sydost. Inom den 

här triangeln finns det en väldig kraft att ta till, en väldig företagarmöjlighet 

och goda möjligheter att utveckla en välfungerande samhällsservice för den 

här kraftiga ekonomiska enheten under förutsättning att man ordnar trafi-

ken. Och inte som man har hållit på med år ut och år in, den snabbaste vägen 
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till Mariehamn. Eller när det gäller norra linjen så sade man snabbaste vägen 

till Godby men det blev i praktiken också den snabbaste vägen till Marie-

hamn. Man får då inte en hållbar näringspolitisk och samhällspolitisk ut-

veckling. Om Mariehamn skulle utvecklas utgående ifrån att man har den 

snabbaste förbindelsen till Eckerö, det är kanske inte världens bästa exempel, 

men nog måste man ju med egen kraft kunna utvecklas. 

Vi ser då att man måste korta färjpasset till Föglö genom att bygga ut fast 

förbindelse från Svinö och österut. Sedan från långholmen, precis som 

obundna säger, möta det. Då har man alltså ett 15 minuters färjpass där. Se-

dan ska man ha en rak landsväg till nordöstra Hastersboda. Därifrån har man 

sedan till Harpanäs på Kökar en stor färja, den första stora på färjan som näs-

tan går i skytteltrafik. Sedan har man en annan storfärja som går i skytteltra-

fik Sottunga-Snäckö, från samma hamn. Sedan har man ett tredje storfärja 

som går mellan Kumlinge och västra Lappo, efter att man har byggt ihop 

Lappo med övriga Brändö på lämpligt sätt. Från Åva har man, precis som i 

dag, den fjärde storfärjan till Finland. Hur man sedan ska göra med den 

femte storfärjan, om den ska gå kontinuerligt mellan Harpanäs och Korpo, 

det måste man diskutera. Vi är inte så säkra på det. Ni hörde hur många fär-

jor det här blev; det blev fyra stora färjor eller möjligen fem. Idag har vi sju 

stora färjor. Tonnage finns, sedan kan man successivt byta ut en del av detta 

tonnage till det som har sagts här, mera snabbgående och i en viss mån som-

martrafik osv. Huvudsaken är att man kommer i gång med den här triangel-

tanken över hur skärgården kan utvecklas. Sedan kan man efterhand bygga ut 

mera broar och vägbankar. Om man inte har den här tanken så då funkar det 

inte.  

Med den tvärgående linjen var avsikten att man skulle skapa ett H i skär-

gårdstrafiken, södra linjen, norra linjen och den binder man med varandra, 

men det blev inte så. Tvärgående linjen blev en direktlinje mellan Kumlinge 

och fasta Åland. Det blev inget H. Det blev den norra och den södra linjen och 

därmed separerade man skärgården från varandra och därför ser näringslivs-

utvecklingen ut som den gör i skärgården också.  

Man ska kunna skapa ekonomiska centra, inom den här triangeln, som är 

en motor i utvecklingen när det gäller helheten. Det här liknar väldigt mycket 

obundnas modell, det liknar också den modell som jag kommer ihåg att libe-

ralerna tog fram för många år sedan, men den skiljer sig säkert också på nå-

gon punkt där.  

För att komma framåt med det här så måste vi få en parlamentarisk över-

enskommelse i ett kommittéarbete. Vi ska inte missbruka detta med parla-

mentariska kommittéer, vi ska använda dem bara i yttersta nödfall. Självsty-

relsens utveckling var ett sådant nödfall och skärgårdens framtid är ett så-

dant nödfall. Det finns inte hemskt många nödfall till. I allmänhet klarar man 

det med parlamentarismens metod; regeringen arbetar fram underlag, lag-

tingets utskott behandlar det och man kommer fram till ett majoritetsbeslut. 

Här tror jag faktiskt att man måste ha en bredare och långsiktigt hållbar 

överenskommelse om basen för det kommande kortruttssystemet. Jag tror 

faktiskt att basen för det här kommittéarbetet må vara det av Thörnroos utlo-

vade kortruttsunderlaget. Däremot tror jag att de politiska överenskommel-

serna ska göras efter det. Jag tycker inte att lagtingets utskottsorganisation är 

tillräcklig som instrument för det.  
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Nu ska jag snabbt försöka säga resten av det som jag avsåg att säga om 

skärgårdstrafiken. Oberoende av hur man gör med det här och hur man 

kommer vidare så har vi de här sju stora färjorna, åtminstone sex av dem är i 

trafik idag. I framtiden är det fem eller fyra färjor. De kostar mer än någon 

annan sjöfart i hela världen, vill jag påstå. Man har alltför mycket övertid. 

Man har alltför mycket fringes benefits, som det heter i privata näringslivet, 

alltså extra förmåner som inte finns på annat håll inom landskapsförvalt-

ningen. Man har alltför mycket besättning. I all annan sjöfart har man två be-

sättningar när man kör sju dagar i veckan och 24 timmar i dygnet. Här har 

man mellan tre och fyra besättningar när man kör 16 timmar sju dagar i 

veckan. Det är ett organisationsfel som är allvarligt till den delen. Det är 

också en fråga om avtal. För att få ordning på detta så har vi sagt att minst en 

av de större skärgårdsfärjorna ska sättas under privat drift till hösten 2011. 

Nu skriver ju landskapsregeringen i sin budget att alla sju kan sättas under en 

sådan privat drift under 2011. Men det tror vi inte en sekund på. 

Om man gör en sådan här stor privatisering så skapar man underlag för att 

få fram avtal som är rimliga också för vår skärgårdstrafik, liksom man har 

gjort i riket under de senaste tio åren. Varför vi inte har gjort det här vet jag 

inte. Vi är väl antagligen för mjuka politiker och lite pallriga.  

Fortsatta konkurrensutsättanden blir ju helt beroende av hur man lyckas 

nå en kostnadseffektiv skärgårdstrafik. Lyckas man utan ytterligare privatise-

ringar så är det ett alternativ faktiskt.  

Bolagiseringsdiskussionen förstår jag mig inte överhuvudtaget på. Det här 

pallret om att det skulle ta sex år att skapa ett samhällsbolag, när andra gör 

det på någon månad, det är ju alldeles obegripligt. Där är trafikministern vil-

seförd av någon, jag vet inte av vem. Ni kan inte börja upphandla bolagisering 

med den inställningen att det här är en jättesvår process och att det tar sex år. 

Asea och Brown Boveri slog sig ihop när vi jobbade ihop ÅHS. Alla tyckte att 

det gick för snabbt när utredningen tog tre år och själva processen tog ett år. 

Barnevik och Brown Boveris chef träffades på en segeltur på sommaren och 

fyra månader senare var det klart och det gällde 100 000 anställda. Kom inte 

med flera sådana amsagor.  

Avslutningsvis, fru talman, men de här åtgärderna för skärgårdstrafiken så 

kan trafiken till kommunerna göras tätare. Näringsutvecklingen och den all-

männa servicen i skärgården ges bättre förutsättningar. Mera trafiken för 

mindre pengar. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack fru talman! Inledningsvis vill jag tacka för ett intressant och gi-

vande anförande. Jag vill också säga att jag har den största respekt för ltl 

Roger Janssons kunskap och hans omsorg om skärgården. Jag vet att 

han verkligen värnar den.  

Jag ser mig nog så illa tvungen att ställa mig i skaran till de andra 

skärgårdsborna som under 30 års tid har försökt övertyga ltl Roger 

Jansson om att vi vill in till Godby eller till Mariehamn, för det är nämli-

gen det som vi vill. Jag tror inte att det finns förutsättningar att bygga 

upp ett centrum i Föglö, Lumparland, Lemland eller någon annanstans i 

dagens samhälle. De krav och de behov som medborgarna har i skärgår-

den är precis likadana som de som finns någon annanstans på Åland. Vi 

vill välja själv, vi vill ha ett stort utbud.  
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Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Den här kartan som ni har gjort här i landskapsregeringens 

berättelse i bilagan om skyddad natur på Åland är naturligtvis mycket 

intressant. Den ger alla de effekter som ministern här är ute efter för 

skärgårdsborna. Den ger alltså en god trafik, mycket tätare trafiken än i 

dag och mycket mera möjligheter att också komma till Mariehamn, till 

Godby och till resten av fasta Åland. Det ger mycket bättre möjligheter 

faktiskt, flera gånger per dag, snabbare, också på det sättet snabbare ef-

tersom man kan starta oftare. Inte, som ltl Margret Lundberg var inne 

på, att själva engångsturen möjligen kan ta lite längre tid. Men man vin-

ner så många andra fördelar. Om det är som minister Thörnroos säger 

här att det här vill man inte ens diskutera, glöm det, det ska vara de 

båda linjerna norra och södra, inte H:et, så ids inte tillsätta någon 

parlamentarisk kommitté då heller.  

Obundna har förklarat sin ställning, vi har förklarat vår inställning 

och sossarna har sedan någon annan inställning om att något bolag 

skulle flytta till skärgården. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack fru talman! Jag tycker kanske att ltl Roger Jansson är lite onödigt 

kategorisk nu och säger i princip att; tycker inte minister Thörnroos som 

jag så då ska vi inte ha någon parlamentarisk kommitté. Det är ju det 

som är meningen med en parlamentarisk kommitté. Det är ju bredden i 

ett sådant arbete, att vi kommer in med lite olika ingångsvinklar, vi re-

sonerar i processer och vi diskuterar oss fram till det som vi tror att är 

det bästa för Åland. Jag välkomnar också att frisinnad samverkan tar en 

aktiv del i den debatten som kommer att följa.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Det var inte det uttalandet som jag kommenterade. Minister 

Thörnroos sade att de aldrig kommer att gå med på det här triangelre-

sonemanget som vi har. Det är de gamla, norra och södra linjen, som ska 

vara kvar, det sade ministern. Då uppfattade jag det som om man möjli-

gen kommer att titta att på vårt förslag men man kommer inte att bry sig 

om det. Och då vill inte vi sitta med i någon parlamentarisk kommitté. 

Vi vill också att vårt förslag ska kunna diskuteras. 

Den andra repliken visade att det möjligen kan finnas en sådan öp-

penhet i från ministerns sida. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Det var rätt mycket i det här anförandet. Jag hör 

också på anförandet att ltl Jansson nog har läst utredningen från 1993 

om fast förbindelse till Föglö. Det finns mycket där som man kan se, 

som att om tunnelalternativet längre söderut inte börjar fungera. En sak 

som jag håller med ltl Jansson om; en bra intern trafik mellan skär-
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gårdsöarna ger förutsättningar för företag inom flera olika branscher att 

verka, det är helt rätt. 

Ltl Jansson hade suttit i finansutskottet tillsammans med Rodmar 

Söderlund från Seglinge. Rodmars stakkäppar stod i början på 80-talet i 

Seglinge och då gick man i land söder på Seglinge. Varför då Snäckö? 

Man kan ju gå ännu lite längre i så fall.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! På den här kartan är det ett alternativ att köra till Sottunga och 

nordöstra Hastersboda från södra Seglinge, precis som vi diskuterade på 

den tiden. Jag har lite bekymmer med hur vi ska göra trafiken i sundet 

mellan Snäckö och Seglinge. Ett sådant här triangeltänkande bör det ab-

solut vara på sikt. 

Ytterligare när det gäller detta med företagen så har jag under åren, 

särskilt under den tid som jag satt i landskapsstyrelsen, varit mycket be-

kymrad över skärgårdsturerna årligen. Folk berättade hur svårt det var 

att få elektriker, VVS:are och andra. De skulle komma från Mariehamn 

och det tog nästan en hel dag att resa och den tiden fick folk från skär-

gården betala för. Gång på gång slog det mig att det är alldeles klart att 

den här typen av företag måste man ha för skärgården gemensamt. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Ja, jag håller helt med om detta med restider. Jag har 

också varit med om att betala för tre timmars arbete, åtta timmar plus 

övertid. 

Jag vill fortsätta lite när det gäller antalet besättningar. Det är svårt 

att jämföra ute sjöfarten 24 timmar i dygnet och färjorna. Ska vi ha två 

besättningar så ska vi ha en frivakt ombord och då måste färjorna byg-

gas om för frivakten kan inte ligga i en liten hytt när de är kvar ombord. 

Det här handlar detta om. Egentligen är det ett tvåvaktssystem i alla fall 

på dem.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det här är en mycket intressant diskussion som jag också 

har satt mig in i under åren. Jag ger Sundblom alldeles rätt i att med nu-

varande långrutt så är det här knepigt. Med det nya kortruttssystemet så 

blir de frågorna betydligt enklare. Det beror också på hur man ordnar 

övrig kommunikation vid sidan av de här stora färjorna. Det påverkar 

sedan tidtabellerna för de större färjorna och vilken övrig trafik man har 

som är snabbare och kompletterar de stora färjorna särskilt under 

sommartid. Det finns möjlighet att göra ganska stora förändringar. 

Kollegan Olof Erland var andra dagen av budgetdebatten inne på att 

det faktiskt finns väldigt mycket pengar att tjäna här också. Då menar 

jag att de ska användas till förbättringar i skärgårdstrafiken, intensiteten 

och investeringar förstås som gör att man kan spara ytterligare drifts-

pengar.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack fru talman! Det är en intressant diskussion det här. Det har sagts 

tidigare att för att skärgården ska överleva så måste man få inflyttning. 

Men för att man ska få inflyttning så måste det finnas arbetsplatser, det 

måste finnas ett fungerande näringsliv och för att man ska kunna få ett 

fungerande näringsliv så behövs det en bra trafik. Ltl Roger Jansson 

menade att man borde få ett fungerande näringsliv inom skärgården, 

dvs just servicetjänster och sådana saker, är det så man ska uppfatta 

det? För övrigt ska man naturligtvis också sträva till att integrera skär-

gårdens näringsliv med hela Ålands näringsliv. Jag vill bara få det klar-

lagt om det är så som ltl Roger Jansson menar, att en viss typ av tjänster 

kan man stärka upp genom bra kommunikationer.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Ja, det är alldeles rätt uppfattat. Skapar man i skärgården ekonomiska 

centra som kan växa och bli starkare och skapa nya och flera arbetsplat-

ser och bättre och större företag så kan de sedan också konkurrera på 

fasta Åland. Nu har det varit tvärtom. Man har skapat en trafik som har 

gjort att företagen växer på fasta Åland och de servar skärgården. Det 

finns ju undantag som Brändö byggföretag osv. Men i huvudsak har det 

varit på det här sättet, företagen i skärgården har helt enkelt blivit för 

små, de har inte kunnat växa, de har inte kunnat anställa och därmed yt-

terligare växa genom att verka på andra marknader än skärgårdsmark-

naden. Sådana här tankar skulle ge möjligheter till det. För turismen 

skulle det också skapa en betydligt intressantare möjlighet att befrämja 

turismens skärgårdsföretag. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack fru talman! Det är intressant. Man skapar dels en större marknad 

för företagen i skärgården som gör att de kan växa och även bli konkur-

renskraftiga på marknaden här på fasta Åland. Det är jätteintressant och 

detta måste vi lägga bakom örat. I skärgårdsnämnden arbetar vi just nu 

med den här frågan, näringslivets utveckling. Att näringslivet utvecklas 

anser vi är grunden till att man ska få skärgården att utvecklas. Vi har 

gjort en undersökning nu som ÅSUB har tagit fram, där vi studerar nä-

ringslivet. Vi kommer att ha ett möte på fredag och då kommer vi säkert 

att diskutera de här frågorna vidare. Det här är ju så otroligt viktigt att 

jag tycker absolut att man bör sträva till att få en parlamentarisk över-

enskommelse i en kommitté eller något annat. Att man en gång för alla 

får de här frågorna lösta som har diskuterats i generationer.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det här är naturligtvis ingen Pandoras ask som resulterar i 

att man kommer på någon lösning väldigt snabbt. Men om man inte 

skapar basen, möjligheten för tankarna att nu ska inte skärgården 

”göda” fasta Ålands företag med sina pengar. Man ska låta pengarna 

stanna i skärgården, precis som vi på Åland tänker att vi ska låta våra 

pengar stanna på Åland och vi tar pengar utifrån genom sjöfarten, andra 

servicenäringar och annan export. Skärgården ska vara en ekonomisk 

region som tänker lika. Så mycket som möjligt av våra pengar ska stanna 

inom den här regionen och så ska vi få pengar utifrån genom olika akti-
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viteter. Så måste vi börja tänka. Men skärgårdstrafiken har varit upplagd 

på ett annat sätt hittills, fortast möjligt enligt de här båda linjerna. Det 

där är jätteolyckligt. Kunde vi få en diskussion som skulle föra skärgår-

den i annan riktning så tror jag att det skulle vara ett historiskt genom-

brott faktiskt.    

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Margret Lundberg, replik 

Tack fru talman! Det låter intressant. Man har levt i skärgården och ar-

betat med både näringslivsfrågor och annat under många diskussioner, 

tankar och funderingar. Vi hade senast ett näringslivsseminarium. Det 

är ganska enkelt egentligen. Avstånden gör att det är långt redan inom 

Brändö kommun. Ska människor komma bortifrån de andra skärgårds-

kommunerna eller om man själv ska fara till dem så tar det väldigt 

mycket tid. Som systemet är idag är det nästan omöjligt. Vi har ju haft 

våra träffar inom kommunen med de andra kommunpresidierna och 

styrelserna. Med dagens upplägg fungerar det inte från alla håll. Jag tror 

inte heller det beror på att man vill till Mariehamn. Det är väl svårt att få 

det att gå ihop. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Om Brändö-, Kumlinge-, Sottunga- och Kökarpolitikerna vill 

fortsätta att ha Mariehamnsområdet som ekonomisk motor för sin ut-

veckling och sin näringspolitik, så blir resultat bara det att ålderspyra-

miden blir sämre och sämre. Man måste ha den självkänslan att man 

kan tro på sig själv inom skärgården. Man måste ha solidaritet också 

med de andra skärgårdskommunerna i början när man bygger upp ett 

sådant här system. Det är klart att det tar tid att få det här att fungera 

och att få de hundratals företagen att börja blomma ut. Har man inte 

basen för det här långsiktiga tänkandet utan fortsätter i dagens spår så 

vet vi hur utvecklingen blir. Det är lätt att säga det.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Tack fru talman! Egentligen tog jag upp många av trafikfrågorna i mitt hu-

vudanförande så jag kunde ha hoppat över den här rubriken. Det gjorde jag 

mot den bakgrunden att de aviserade strukturförändringar som fanns i bud-

getförslaget för ett år sedan, av dem som aviserades på trafikavdelningen så 

har de flesta uteblivit. Det var den bakgrunden som jag valde att fokusera på. 

 Jag tror att det kan vara skäl för många av oss att kanske stanna upp och 

fundera lite på om det ändå inte är bättre att man koncentrerar sig på ett par 

anföranden istället för att vi håller på som nu. Det har gått 3 dagar och allt 

tyder på att går en fjärde dag också. Jag tror det är viktigt att fundera på vad 

som kan vara intressant för lyssnarna och vad som kan vara intressant för 

ålänningarna och inte bara tycka att det är intressant att prata själv.  

Om vi tittar på de här aviserade strukturförändringarna som har uteblivit 

så noterade jag att ministern nu sade att den största utmaningen för trafikav-

delningen var omorganisationen. När det gäller beställar- och utförarrange-
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manget, om jag kallar omorganisationen för det, att man ska beställa och ut-

förare av varandra, så vad vi vet hittills är att det kommer att leda till två nya 

tjänster. Det är inte riktigt den typen av inbesparingar som vi har efterlyst här 

i lagtinget. 

Jag vill också höja en varningens finger för detta med bolagisering. Ett gott 

exempel är egentligen den information lagtinget kan få när det gäller verksta-

den och lager. Man vet egentligen ingenting vad som händer, man vet inte 

ens om man tittar under budgetmomenten hur många som är anställda där. 

Det är interndebitering som blir mycket baserad på schablonpriser. 

För länge sedan när jag satt i landskapsstyrelsen så medverkade jag till att 

göra en utredning på hur mycket landskapet kunde vinna på att lägga ner 

verkstaden och lagret och ha privata företag att sköta det i stället. Det var av-

sevärda belopp. Skulle man ha gått vidare med detta så kanske det hade fun-

nits ett privat varv kvar i landskapet i dag, vilket det inte finns idag.  

Varningens finger går ut på; vi vill från politiskt håll ha någon insyn i vad 

som händer och sker på trafikavdelningen eller vill vi det inte? Om vi vill ha 

en insyn så kan det vara bra att finansutskottet tittar på det här. Det är inte 

någon större hemlighet att man har länge, länge ifrån trafikavdelningens 

sida, när jag kom in i landskapsstyrelsen -91, tyckt att det var helt onödigt att 

ha det alltför detaljerat, för politikerna var bara in och rådda, vilket man sä-

kert kan ha en viss förståelse för. 

Det mot den här bakgrunden, när vi ser att informationen minskar och 

man pratar om bolagisering så måste man i stället fundera på hur vi riktigt 

vill ha det sist och slutligen innan man går vidare. 

En sak som jag tänkte ta upp, jag noterade att motorfordonsbyrån förs över 

till trafikavdelningen, vilket jag tror att aviserades i fjol. Tittar man t.ex. på 

hur det fungerar för en person som importerar en bil till Åland, så när det 

gäller den finska myndigheten tullen, det är ett serviceföretag, det fungerar 

hur bra som helst. Försäkringsbolagen, privat bolag, det fungerar hur bra 

som helst. Men när man kommer till motorfordonsbyrån, man måste nämli-

gen fara dit för det är ingen som svarar i telefon, då är det som att komma in i 

en vägg. Det känns lite tråkigt att vår egen verksamhet inte fungerar lika bra, 

den fungerar mycket sämre än de finska myndigheterna. Det är inte riktigt 

bra, tycker jag. En fråga här; motorfordonsbyrån har förts över till trafikav-

delningen, vilka strategier har man i från trafikavdelningens sida för att få det 

här att fungera bättre?  

Fru talman! När det gäller skärgårdstrafiken så känner jag en ganska stor 

sympati för det som socialdemokraterna talade om, att man skulle ha en hel-

hetsplan så att man inte bara fokuserade på trafiken. Jag känner också en 

ganska stor sympati för ltl Mika Nordbergs med fleras motion om att man 

skulle ha en parlamentarisk överenskommelse när det gäller kortrutten. 

Jag tror att det är viktigt att man tar fokus på en helhetsplan, att man har 

skärgårdskommunledningarna och landskapsregeringen med och diskuterar 

helheten; näringar, samhällsservice och kommunikationer. Den centrala frå-

gan som man måste ställa är ju om vi vill ha en levande skärgård eller inte. 

Det är inte någon som säger det öppet att man inte vill ha det, för det är så-

dant som man måste säga; ja, vi ska absolut ha en levande skärgård. Samti-

digt finns det många som funderar om det är realistiskt om man ser vad som 

har hänt i Stockholms skärgård osv. För att det inte ska bli något missför-

stånd så vill jag säga att jag definitivt vill att vi ska ha en levande skärgård. 
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Därför tror jag det är viktigt att man slutar pallra med det här allmänna pra-

tet om kommunreformer, utan att man istället fokuserar på skärgården och 

ser till att man har kommunledningarna med, landskapsregeringen med och 

försöker få till stånd en helhetsplan. Det tror jag faktiskt är oerhört väsentligt. 

Annars står vi antagligen och pratar om detta också efter bra många år utan 

att vi har kommit desto längre. 

I ett framtida arbete hoppas jag att svaret blir ja enhälligt, vi vill ha en le-

vande skärgård. Vill vi ha det så måste skärgårdstrafiken läggas om. Det är 

inte försvarbart med de kostnader som är nu. Låt det här arbetet ske i ett hel-

hetsperspektiv där alla aspekter är med.  

Till sist, fru talman, en liten detalj. I likhet med ltl Camilla Gunell så blev 

jag också väldigt förvånad över att man skulle ha 20 000 euro för en kravspe-

cifikation av ett bokningssystem. Mot den bakgrunden så skrev jag en fi-

nansmotion som lyder så här; ”Ett nytt bokningssystem för Ålandstrafiken 

innehållande internetbokning beställdes i slutet av 2005 från Hogia Ferry 

systems. Systemets grunddel togs i bruk 2006, internetbokningen öppnades 

för skärgårdsbor i december 2008 och slutligen allmänt 2009. Totalkostna-

den för bokningssystemet är okänd och någon projektledare har inte heller 

funnits. Bokningssystemet är oändamålsenligt och onödigt krångligt. 

I Högskolan på Åland finns utbildning inom Informationsteknik som har 

möjlighet att utveckla ett nytt bokningssystem som senare kan driftsättas i 

landskapets egen serverpark. Vi föreslår därför att denna möjlighet utreds 

och att anslaget för uppgörande av kravspecifikation inför upphandling av 

nytt bokningssystem utgår.” Man kan väl kanske tycka att det här är nästan 

på gränsen till barnsligt. Här har man anlitat jättestora experter och ändå har 

man inte fått det att fungera. Hur ska man då klara av det på Högskolan på 

Åland? Högskolan på Åland har man gjort flera intressanta sådana här pro-

jekt tidigare. Låt mig avsluta med och säga att det kan i varje fall inte bli 

sämre än vad det har varit hittills.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack fru talman! Jag vill tacka ltl Anders Eriksson för också ett intres-

sant anförande. Jag känner att vi har en stark samsyn när det gäller 

skärgården. Skärgården är oerhört viktig därför att Åland utan en le-

vande skärgård, det är helt enkelt inte Åland.  

Vad gäller bolagiseringsprocessen och trafikavdelning så har det fak-

tiskt skett en utveckling sedan ltl Anders Eriksson satt i landskapsstyrel-

sen för 20 år sedan. Det har det skett. Jag kan också tillstå att utveckl-

ingen kanske har gått lite för långsamt. Meningen med bolagiserings-

processen är att det ska finnas en klar och tydlig ägarstyrning och att sy-

stemet ska vara transparant. Det är ju inte meningen att man ska dölja 

eller försöka undanskuffa information ifrån lagtinget, som har den 

högsta beslutandemakten. Det är målsättningen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag är nog inte så jätte gammal, det är bara 11 år sedan som jag satt i 

landskapsstyrelsen.  

Vi är helt eniga trafikministern och jag, Åland är inte Åland utan en 

levande skärgård. Det är en bra devis att jobba vidare med när det gäller 

de här frågorna. Jag ville exemplifiera med vilken information lagtinget 
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får när det gäller en ganska stor verksamhet som landskapsverkstaden 

trots allt är. Man vet egentligen ingenting. Man vet ingenting om pris-

sättningen. Man vet ingenting om det utförs tjänster, som det sägs, åt 

privata så att man konkurrerar med det privata näringslivet. Eller utförs 

det tjänster enbart åt landskapsfärjorna? Man vet ingenting och man vet 

ingenting om kostnaderna heller i och med att det blir en intern debite-

ring som är baserad på uppskattade kostnader vad beställaren, som rå-

kar heta trafikavdelningen, vill att utföraren, som råkar heta trafikav-

delningen, skall utföra. Det är det som jag menar med att dölja. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Självklart är det så att om ledamöterna i lagtinget inte anser att 

de har fått all den information som de behöver så är det ju min skyldig-

het att se till att de får de efterfrågade dokumenten.  

Vad gäller verkstadens verksamhet i dagsläget så är det ca 10 procent 

som är riktat direkt mot den privata marknaden. Det har en nisch där 

det inte finns privata aktörer. Målsättningen på sikt vad gäller verksta-

den, men även de andra enheterna, är för det första att isolera dem från 

den allmänna förvaltningen. För det andra, man låter de arbeta ”Indo-

ors” och det tredje är att de ska ut och verka på den öppna marknaden 

som ett ”riktigt” bolag.  

Vad gäller det kommande kortruttsmeddelandet så håller jag helt 

med om att man också bör beakta näringslivets behov och privatperso-

ners behov. Det är ju helt självklart, det är ju för dem som vi har vår 

verksamhet, vår skärgårdstrafik.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det sista tycker jag är bra. Nu har det utlovats att det ska komma ett 

kortruttsmeddelande. Jag hoppas att man kan ta det i ett lite vidare per-

spektiv. Det är ju många som inte vet hur det är att leva i skärgården. 

Det skulle vara förmätet av mig att säga att jag vet hur det är, men jag 

tror att jag har en någorlunda aning om det i varje fall. Det sägs att man 

bara pratar och klagar på skärgårdstrafiken och man vill ha mera skär-

gårdstrafik osv. Det är naturligt, det är så oerhört viktigt grundfunda-

ment för att livet i skärgården ska fungera. Kommunikationerna måste 

ju vara uppbyggda ifrån det behov som finns hos näringslivet och hos 

befolkningen. Därför behöver man ta ett helhetsgrepp på det här. 

Till sist vill jag säga att nog kan vi säkert få information om vi efterly-

ser det men det är nog bra om man kan utläsa ur budgeten vad som gäl-

ler. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Debatten avbryts här och återupptas vid morgondagens ple-

num kl. 09.30. 

För kännedom 

2 Godkännande av avtalet med Turkiet för att undvika dubbelbeskattning 

Republikens presidents framställning (RP 2/2010-2011) 

3 Godkännande av stadgan för Internationella byrån för förnybar energi (IRENA) 

Republikens presidents framställning (RP 3/2010-2011) 



  

390 

4 Godkännande av överenskommelsen om samarbetet mellan Finland och Amerikas 

förenta stater för att förebygga och bekämpa brottslighet 

Republikens presidents framställning (RP 4/2010-2011) 

Ärendena upptas till behandling vid plenum 22.11.2010. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 18.11.2010 kl. 09.30. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 

17.54). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 27 ledamöter är närvarande.  

Om ledighet från dagens plenum anhåller vicetalman Gun-Mari Lindholm på grund av 

privata angelägenheter, lagtingsledamoten Johan Ehn på grund av deltagande i Fin-

lands svenska Brand- och räddningsförbundets höstmöte samt lagtingsledamoten Leo 

Sjöstrand på grund av sjukdom. Beviljas.  

Herr landshövdingen! 

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

republikens presidents framställningar om lagtingets bifall till dels avtalet 

med Belize om upplysningar i fråga om skatteärenden, dels av avtalet med 

Marshallöarna om upplysningar i fråga om skatteärenden och dels avtalet 

med Vanuatu om upplysningar i fråga om skatteärenden.  

Talmannen 

Ärendena kommer att behandlas i vederbörlig ordning.  

Remiss 

1 Budget för landskapet Åland 2011 

Landskapsregeringens framställning (FR 1/2010-2011)  
Finansmotionerna nr 1-78 (FM 1-78/2010-2011) 

Debatten i ärendet avbröts vid gårdagens plenum under rubriken trafikavdelningens 

förvaltningsområde. Jag vill påminna om att dagens plenum fortsätter till dess att de-

batten är avslutad. 

Diskussionen fortsätter nu om trafikavdelningen. 

Ltl Torsten Sundblom 

Herr talman! I gårdagens debatt om trafikavdelningen visade liberalernas re-

geringspartner sitt rätta ansikte. Viljan i centern att investera i en utbyggnad 

av kortrutten är inte särskilt stor. Det har varit centerministrar på trafikav-

delningen under de år som tunnelplanerna varit under utredning. Trafikmi-

nistern borde ha haft den insikten i ärendet så det skulle ha varit klädsamt att 

redan i budgetberedningsskedet klargjort centerns linje i frågan. Centerns två 

senaste trafikministrar har tillsammans suttit så många år att hade viljan 

funnits att starta en utbyggnad hade mer kunnat göras. Det har mest blivit af-

färer och nu blir Ålandstrafikens bokningssystem ett centermisslyckande till. 
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Jag är besviken på hur kortrutten står och stampar på samma ställe från år 

till år. Med tanke på situationen i kortruttsplaneringen när jag för tre år se-

dan trädde in i denna sal, trodde jag att ett beslut om byggstart av kortrutt 

skulle kunna tas under mandatperioden, men nu ser det mörkt ut. Nog om 

detta, nu har jag luftat min besvikelse. 

Herr talman!  Skam den som ger sig jag tänker inte lägga någon prestige i 

var kortrutten skall ansluta till fasta Åland. Tunnel eller bro, jag är med på 

det alternativ som det är möjligt att få majoritet för i lagtinget. Ett kort färj-

pass på ca tio minuter kan jag också acceptera. För mig är det viktigt att 

kortruttsutbyggnaden påbörjas och det leder till en väsentlig förbättring av 

trafiken som samtidigt har lägre driftskostnad. 

Herr talman! Det är upptaget ett anslag om en miljon euro för kortrutts in-

vesteringar. I texten nämns färjfäste på östra Föglö som enligt landskapsrege-

ringens uppfattning kommer att ha en central roll i det framtida trafik syste-

met. Jag stöder det resonemanget.  

Det har i debatten under veckan nämnts en parlamentarisk kommitté, som 

ett alternativ för att nå enighet om kortrutten. Det är väl den vägen som vi får 

ta för att skapa enighet i denna viktiga fråga.  

Herr talman! Ledamot Roger Janssons anförande i gårdagens debatt tyck-

er jag att gav en del hopp inför framtida överenskommelser. Jag är enig med 

ledamot Jansson om att även skärgårdens interna trafik bör fungera snabbt 

och säkert. Det ger möjlighet att olika serviceföretag kan ha en större mark-

nad än vad hemön är. Flera former av samarbete blir säkert aktuellt i framti-

den. En sak som jag tror att blir en svår nöt är ledamot Janssons tankar att all 

trafik skulle ledas över Föglö. Förutsättningarna för en sådan lösning är troli-

gen fast förbindelse till Föglö så det blir nog att betrakta skärgårdstrafiken 

som ett H många år framåt ännu. Ett delmål hoppas jag att lagtinget kan enas 

om och det är att planera för färjfäste och anslutningsvägar för trafik på östra 

Föglö.  

Herr talman! I bilaga 7 där landskapets och kommunernas investerings-

planer är uppräknade saknas summan för kortruttsinvesteringen år 2012. Jag 

utgår från att det är ett misstag och önskar att finansutskottet kan införa den 

summa som borde finnas för år 2012.  

Nederst på sid. 225 läser jag ”inga bidrag beviljas för ytbeläggning av 

kommunalvägar.” Ytbeläggning sparar på underhållet och jag hoppas att det 

i budgeten för år 2012 blir möjligt att få bidrag för ytbeläggning av kommu-

nalvägar.  

Herr talman! Ombyggnaden av m/s Skarven behöver nog finansutskottet 

kontrollera upp, är det nödvändigt eller inte. Uppgifter som cirkulerat i 

massmedia om att det är möjligt att ha dubbla certifikat och därmed trans-

portera bränsle bör kontrolleras. Tack. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är en ödmjuk och bra inställning av ledamoten Sund-

blom att vara beredd att diskutera andra och nya förslag och särskilt det 

här frisinnade förslaget om hur man ska få näringslivet och samhälls-

servicen inom skärgården att fungera bättre och att få en tillväxt i skär-

gårdskommunerna av nyinflyttare och att ungdomen vill stanna kvar 

och arbeta där och så vidare. Det hänger ihop med den här frågan och 

därför är det bra att man är beredd att diskutera utgående från det. Vad 
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vi menar är att den långsiktiga planen måste ligga under hela diskuss-

ionen alltså att man ska vi sträva till detta på sikt. Då menar vi att Föglö 

är då knutpunkten eller en av knutpunkterna i skärgårdstriangeln i den 

infrastrukturen. Det är klart att här i början så kan jag tänka mig att 

Brändö och Kumlinge tillfälligt har andra lösningar ända tills man 

kommer till att det här är ju det överlägset bästa, det här långsiktiga må-

let och att man har en sådan planering nu framöver och kommer i bred 

majoritet överens om en sådan modell. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Som jag sa blir det nog rätt många år som vi måste se 

skärgårdstrafiken som ett hål och hela den här utbyggnaden. Den är så 

viktigt, för att trygga att vi har resurserna till den andra servicen som är 

viktig, vården, skolan och omsorgen. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Vidare om Kumlinge-Brändö problematiken så hoppas jag 

att Kumlinges och Brändös politiker faktiskt ska tänka hur har utveckl-

ingen varit hittills i deras kommuner. Hur ser den ut att vara framöver 

när det gäller tillväxt, näringsliv och demografi, som är en automatisk 

följd av den här politiken som har varit hittills? Har det varit så rysligt 

intelligent det vi har gjort? Borde vi tänka i nya banor? Jag tror faktiskt 

att det här skulle ge ett relativt snabbt uppsving också åt Kumlinge och 

Brändö om man kunde tänka sig att samarbeta i hela skärgården och 

inte tänka att då växer Föglö, det här är en fördel för Föglö. Jo, det är 

sant att med kortrutt blir det ju så, men i förlängningen så blir det ju till 

en fördel för de andra också. Det är det tänkandet som är så svårt att få 

in i politiska sammanhang när det är den här bypolitiken som ska råda. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Det var det jag menade också när jag sade att det kan 

komma flera områden, som behöver samarbetas om. Det var den här bi-

ten jag tänkte på där. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Man hörde besvikelsen i varje andetag i ltl Sundbloms an-

förande. Jag måste säga att jag förstår den besvikelsen. För mig är det ju 

en gåta hur den här regeringen kan hålla ihop, men svaret på den frågan 

är förstås att det finns inga alternativ, tyvärr och det är ju ett fattig-

domsbevis. Jag ser att till och med ledamoten Sundblom nickar in-

stämmande. Om vi tittar på själva sakfrågan, jag försökte också föra upp 

skärgårdens fortlevnad på lite högre plan och få lagtinget att ställa sig 

frågan om vi vill ha en levande skärgård. Svaret från Ålands framtids 

sida är ja på den frågan och jag är helt övertygad om att den är ja också 

ifrån ledamoten Sundbloms sida. Om det är ja så måste vi ha kortrutt 

och då är vi ju framme vid det som är orsaken till ltl Sundbloms besvi-

kelse att varför händer det ingenting heller på detta område? 
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Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Det är som min käre far sade till mig en gång 1991 när jag 

ställde upp i mitt första val: ”När det inte blev på sjuttiotalet, då blir det 

svårt.” Och det är många bockar i vägen som försöker bromsa, men jag 

hoppas ännu. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Sjuttiotalet i all ära men jag tror att det är viktigare att 

man tittar framåt. Om vi har den utgångspunkten att skärgården skall 

vara levande så måste vi få till stånd kortrutt. Det finns inte ekonomi 

annars på sikt till att hålla igång skärgårdstrafiken, som vi känner den 

idag. Vi får väl konstatera att vi också på det här området på grund av att 

det finns olika åsikter mellan regeringspartierna så blir det ytterligare 

ett förlorat år. Det är precis som ledamoten Harry Jansson sade när den 

här lagtingsperioden började att det kommer att bli fyra förlorade år. 

Det ser vi också här. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det har förundrat mig under årens lopp att skärgården, 

som nu har så stark representation i lagtinget och även i landskapsrege-

ringen, t ex via ledamoten Torsten Sundblom, inte har höjt sina röster 

högre när skärgården gång på gång har varit föremål för olika typer av 

nedskärningar. Jag börjar inse nu att nog har ledamoten Torsten Sund-

blom och flera med honom försökt, men deras röster är för svaga. Jag 

konstaterar nu att tunnelfrågan är lagd i malpåse och det är tydligen ett 

besked som ledamoten Sundblom och flera får besked om här i lagtinget 

först, alltså inte under budgetberedningen utan först nu. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Jag ser att ledamoten Torsten Sundbloms tankar till 

mångt och mycket sammanfaller med landskapsregeringens. Det viktiga 

är att vi får en kortrutt till Föglö, om det sen är en tunnel, om det är 

broar och bankar eller om det är någon annan slags färja är egentligen 

oväsentligt, det viktiga är att vi kommer framåt. Vad gäller den aktuella 

tunnelsträckningen så skulle jag absolut vilja påskina att landskapsrege-

ringen är oskyldig. Det som har försenat detta projekt är ju det massiva 

motståndet som markägarna har framfört. Det har ju också gjort att vi 

nu är intrasslade i ett stort antal juridiska processer och har krav på oss 

från intressenter i regionen. De domstolsprocesserna kan vi inte påverka 

tidsmässigt. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Lagtinget har ju en gång i tiden, föregående mandatperiod, 

valt vägen och kanske att det största problemet är att det finns en för-

troendeklyfta mellan centerns ministrar och lagtingsgrupp, jag tror att 

det är där det kniper. 
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Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Vad gäller den aktuella tunnelfrågan nu så är det ju viktigt 

att man slutför den miljökonsekvensbedömning som man håller på med, 

för även om den sträckning som nu är planerad, inte skulle bli genom-

förd så har man ju ändå möjlighet att använda det materialet vid senare 

planeringar. Jag vidhåller det jag har sagt tidigare att det här är första 

gången som väglagens 57 paragraf verkligen kommer att prövas av dom-

stolsinstans, den paragraf som har givit landskapsregeringen, som väg-

hållande myndighet, möjlighet att undersöka områdena. Vi ska vara lite 

försiktiga i kritiken mot landskapsregeringen här för i dagsläget är det 

inte vi som har bollen, bollen ligger hos olika domstolar och den kan 

varken landskapsregeringen eller lagtinget påverka tidsmässigt. Tack. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Ett gott råd till minister Thörnroos, överlåt pärmarna och 

fortsätt arbeta för att vi faktiskt ska få en kortrutt. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Vi diskuterar nu trafikavdelningen, som jag här tidigare kallade 

liten, men förarglig. Liten budgetmässigt, det handlar om dryga tio procent av 

vårt fögderi. Förarglig, politiskt, därför att vi har väldigt mycket diskussioner 

om utvecklingsprojekt och å andra sidan affärer där det har gått snett. Man 

kan läsa i denna geniala organisationsteoribetraktelse, kallad Parkinsons lag, 

om den tredje lagen där man ofta pratar 90 procent om tio procent eller 80 

procent om 20 procent. Så är det med trafikavdelningen helt enligt Parkin-

sons lag.  

Som revisorerna säger i sin berättelse så borde man återskapa förtroendet 

för trafikavdelningen, det tror jag vi alla vill. Visst är det kul att se alla de här 

affärerna rullas upp på ett sätt, men det är egentligen inte roligt, det tror jag 

vi alla håller med om. Det är inte roligt för de människor som det här berör 

och det är inte heller roligt för de politiker det berör, så helst skulle man vara 

utan de här affärerna. Det är nya affärer på gång hela tiden. Nu kommer det 

här bokningssystemet som en gasbubbla upp till ytan, där man måste göra 

om alltihopa. Det finns problem med bränsleupphandlingen, det förekommer 

rykten om att man har fått bränsle, som har dålig kvalitet och det pågår in-

ternutredning. Det här är någonting som vanligtvis inte står i tidningarna för-

rän bomben briserar. En ivrig journalist kunde undersöka det här med bräns-

let för det kommer många påstötar till oss politiker att det är något lurt med 

den upphandlingen. Som tips till den duktiga journalistkåren som är närva-

rande här.  

När det sen gäller trafikavdelningen så ska jag inte orda desto mera. Jag 

vill dock beröra kortrutt, det här magiska ordet kortrutt, som är förlösande 

för skärgårdens utveckling. Det kanske det inte är, men det är en otroligt vik-

tig sak för att skärgården som region ska överleva. Det handlar om framför 

allt interntrafik, att skärgården kan ha en intern ekonomi som fungerar. Att 

bo på Kökar och vara elektriker på Brändö, det är helt omöjligt idag. Det är 

nästan bättre att jobba i Sverige eller Finland och pendla dit. Det handlar om 

pendlartrafik, att man kan bo i skärgården och jobba i Ålands ekonomiska 
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centrum, inom en radie av några kilometer inom Mariehamn. Fara på mor-

gonen och komma hem på kvällen och ha sin boplats i skärgården och sin ar-

betsplats i Mariehamn. Det handlar också om tillgänglighetstrafik för turister, 

för ålänningar som har stuga och holmar i skärgården, för bortaålänningar 

som har sin före detta hemort i skärgården. Då måste man tänka nytt för att 

det ska fungera.  

När det gäller kortrutt så är det inte så att vi slår till bara och på ett år så är 

allt ordnat. Det handlar om längre perioder när man förverkligar det här. 

Vissa saker kan man göra direkt utan att ens fundera på saken, till exempel 

en bro över Embarsund, det betalas av färjan, bro till Vårdö, det betalas av 

färjan, kortare färjpass till Föglö, det betalas av driftskostnadsminskning i 

stort sett. Man kan göra försök med katamarantrafik som ett komplement för 

att utvärdera och anpassa. Och sen är det vissa saker som man måste vänta 

med till steg två, man måste tänka efter lite mera och kanske låta de här 

första satsningarna sjunka in. Sedan är det vissa saker som man gör till allra 

sist.  

När det gäller steg två så ska man komma ihåg den här tunneln, som tidi-

gare har förts fram av frisinnad samverkan på 1990-talet. 2003 tog obunden 

samling ett grepp och bjöd hit en norsk tunnelexpert för att utreda huruvida 

norsk tunnelstandard kunde vara något för Åland. Den ska man absolut inte 

betrakta som död. Däremot måste vi alla enas om att det här södra alternati-

vet är dött, dels på grund av hur man har klantat sig när det gäller relationen 

till markägarna, men framför allt att vi har kommit till insikt om att det inte 

passar in att ha en tunnel söderut. Det blir så pass mycket längre om vi ska 

använda Föglö som knutpunkt om vi ska lotsa alla kökarsbor och övriga skär-

gårdsbor på sikt över Föglö den södra vägen. Det är inte ett bra alternativ, vi 

tog ett förhastat beslut 2006 när vi gick in för det, vi hade inte tillräcklig kun-

skap helt enkelt, däremot är tunneln fortfarande och numera ännu mer in-

tressant med tanke på vad m/s Skarven kostar i drift. Nu är det återigen en 

sådan kostnadsnivå på Föglötrafiken att man knappt behöver räkna på det 

projektet heller. Det bär sig direkt mellan tummen och pekfingret.  

Man får inte betrakta tunneln som död och begraven däremot som åter-

uppstånden. Det är ett mycket bättre alternativ än bro till Föglö, kom ihåg 

det. Vad man borde göra först är ju att införa norsk tunnelstandard i lagstift-

ningen på Åland så att det inte råder någon tvekan om att det är lagligt. Idag 

har man ju hållit på att projektera någonting som egentligen inte har laga 

grund. Börja med det, ta norsk tunnelstandard och implementera den i vår 

lagstiftning så kan vi bygga tunneln till vettig kostnad, anpassad säkerhet och 

för vår trafikmängd.  

Det finns också andra saker, det man gör till sist. Tunnel är exempel på 

steg två. Till sist lägger vi om hela skärgårdstrafiken så att Föglö blir knut-

punkt. Det kanske man gör till allra sist när allt det andra är på plats, man 

kan inte göra det förrän tunneln är klar. Då blir det längre för brändöborna 

till exempel. Man måste också ta i beaktande hur det påverkar norra Åland 

och framför allt Vårdö. Det tycker jag att man ska ha som vision, men man 

kanske inte behöver göra det direkt.  

Till sist, herr talman, vill jag ägna mig åt finansmotion nummer 42 där 

obunden samling föreslår ett nytt kollektivtrafiksystem. Som vi ser det är det 

ju också till stora delar en relik från forntiden. Det fungerar överhuvudtaget 

inte på ett sådant sätt att det är attraktivt för medborgarna att använda sig av 
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det. Det fungerar för de här stamlinjerna, de turer skolbarnen åker med, då är 

det lite folk i bussarna, annars är bussarna mest tomma och vi ser att statisti-

ken går ner hela tiden. Inte nog med det, nu drar man även ner understödet 

av kollektivtrafiken så att det blir en sådan här nedåtgående spiral. Istället 

borde man se på ett helt nytt kollektivtrafiksystem och använda ny teknik, so-

ciala medier och intelligent anpassad anropsbaserad kollektivtrafik. Man 

skulle bygga det i system enligt motiveringen i motionen nummer 42, som 

också kunde säljas till andra regioner med samma bekymmer.  

Basen i det här skulle vara att framför allt sammanföra de som vill ta såd-

ana som vill samåka och sådana som vill samåka och samordna de i ett sy-

stem och också fläta in mikrobetalningar. Man skulle använda självstyrelsens 

möjligheter att bygga ett sådant här system och göra det legalt och juridiskt 

möjligt, då skulle vi få en revolutionerande produkt som kunde bli fram-

gångsrik. Det finns många regioner med samma problem. Storstäder har det 

inte. Det är väldigt enkelt att ordna kollektivtrafik även om det har sina ut-

maningar. Kollektivtrafik i glesbygd fungerar inte någonstans egentligen. 

Varför inte göra det här till en åländsk produkt som vi kan sälja vidare i likhet 

med andra innovationer. Tack, herr talman. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ledamot Danne Sundman analyserar varför det här tun-

nelprojektet gick åt pipan och jag tycker att ledamoten Sundman missar 

en sak. Det är bristen på övergripande samhällsplanering, eftersom det 

här inbegriper flera kommuner på Åland och planeringsmonopolet lig-

ger hos kommunerna. Det här är en typiskt stor infrastrukturell satsning 

där man ser ett klart behov av en samhällsplanering. I Åboland, när man 

diskuterade tunnel eller bro från Pargas till Nagu, så var det landskaps-

planen man diskuterade först, sen börjar man eventuellt spränga och 

mäta i praktiken. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Ledamot Gunell har både rätt och fel. Fel därför att jag 

inte tror att en landskapsplan skulle ha löst det här. Att man skulle 

tvinga sig att ta en plan och så skulle det här lösa sig? Däremot så borde 

man ju ha gjort miljökonsekvensbedömningen klar. Skulle vi ha gjort 

den helt klar förrän vi börjar spränga och greja så skulle vi ha sett att 

kunskapen vi har skaffat oss i miljökonsekvensbedömningen visar att 

det här är för det första känslig natur, för det andra är det en felaktig 

sträckning eftersom det blir så pass mycket längre. Skulle man ha gjort 

miljökonsekvensbedömningen helt klar, vilket man ska göra i ett sådant 

här projekt, så skulle vi inte ha tagit det här beslutet som vi tog för tidigt 

i processen 2006, tyvärr, med alltför lite kunskap. Jag var själv med om 

det beslutet, men erkänner villigt att vi inte hade tillräcklig kunskap. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ja, det är ju precis därför man behöver ha planering och 

ha den väl genomtänkt och som vilar på kunskap. Det är för att man inte 

gjorde den här planeringen först som man också hamnade i den här 

problematiken med markägarna. Det blev sen, som vi säger i den social-

demokratiska bänken, spiken i kistan för det där projektet. 
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Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag skulle säga att det i så fall är en av spikarna i kistan. 

Den största spiken för mig var när man kommer till insikt om hur felakt-

ig placeringen är. Tunneltekniskt är den absolut den bästa, ur en tunnel-

ingenjörs synvinkel, vilket ju var kanske rådande då tyvärr. Den är abso-

lut överlägsen, den går från fastland till fastland och så vidare. När det 

däremot gäller skärgårdstrafiken som helhet och tunnelns placering på 

det viset så blir det onödiga kilometrar, som gör att många av de här 

följdverkningarna inte blir så positiva. Därför måste man göra avkall på 

en sak, det tunneltekniska, anta lite större utmaningar och flytta tunneln 

till det norra alternativet för att få den här totala funktionaliteten i kort-

rutt. Visst är det så att det är planering som behövs, man behöver ha 

kunskap när man tar beslut, tar man dem för tidigt så kan det bli fel, det 

har det blivit nu. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Jag håller med ledamoten Danne Sundman i mångt och 

mycket vad gäller hans kortruttstankar. Det är ju på det viset att om vi 

ihärdigt fortsätter med det södra alternativet så kan vi förvänta oss att 

ingenting kommer att hända de närmaste fem till tio åren. Så är det 

uppställt i dagsläget, så lång tid kommer juridiken att ta innan det är 

klargjort. Jag tycker inte heller att det är värt det. Det var det första jag 

ville säga. Det andra var att man har byggt många tunnlar på Färöarna. 

Man har också politiskt medvetet valt att ta det här utanför budgeten 

med helt privat finansiering. Visserligen kostar det lite mera, men man 

har gjort det för att komma bort från debatten att dylika investeringar 

tär på vård, omsorg och skola. Min förhoppning är att deras inrikesmi-

nister, som är ansvarig för frågorna där, ska ha möjlighet att besöka 

Åland här under våren. Självklart skall vi då också se till att de i lagtinget 

som vill, har möjlighet att träffa henne. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Man kan citera en före detta centerledare i Sverige när det 

gäller det här södra alternativet, "glöm det". När det gäller tunnelbyggen 

på Island, Färöarna och i Norge så är den gemensamma faktorn Norsk 

tunnelstandard, dels tekniskt och dels finansiellt. Det är norrmännen 

som har lärt färingarna och islänningarna att bygga tunnlar, det är deras 

tankar när det gäller teknik och finansiering. Det här är inga nyheter för 

mig, jag har besökt flera av de här tunnlarna och bekantat mig med 

finansieringsmodellerna. Till viss del kan de passa här också så att vi 

inte måste ta en budget med storleksordningen hundra miljoner i un-

derskott. Man måste bygga ihop en finansieringsmodell av privat och of-

fentligt samarbetet och avgiftsfinansiering, som gör att man kan för-

verkliga projektet. Inte är det så att vi måste tänka som vi alltid har 

tänkt utan det är för att lösa de problem som vi har, som det gamla sät-

tet att tänka har orsakat, så måste man tänka nytt. 
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Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Det är väldigt konstruktiva tankar som kommer fram här 

och jag tar det här med mig vid det fortsatta beredningsarbetet. Det 

känns som om vi här i lagtinget verkligen skulle kunna åstadkomma 

någonting när det gäller kortrutten under vår mandatperiod.  

Jag vill också höja ett varnande finger för de insinuationer som leda-

moten Danne Sundman kommer med från lagtingets talarstol. Jag tän-

ker exklusivt på bränslehanteringen, att det skulle förekomma oegent-

ligheter, att det skulle finnas någonting som behöver mörkas på trafi-

kavdelningen. Jag bjuder härmed in ledamoten Danne Sundman, att an-

tingen i ett nytt anförande redogöra för exakt vad han insinuerar om al-

ternativt komma ner till trafikavdelningen och informera min personal 

där. Tack. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! När det gäller bränsleupphandlingen så har inte trafikmi-

nistern informerat sig så är det inte min uppgift att informera. Jag tän-

ker inte spekulera mera i de rykten som går och jag hoppas verkligen att 

de är osanna. I ryktet sägs att man på trafikavdelningen har påbörjat en 

internutredning och vi ska hoppas att det är så och då får man förhopp-

ningsvis reda på att det inte är några problem, att det bara är rykten, 

men man är ju illa rädd att det finns substans tyvärr.  

Sen när det gäller tunnelfinansieringen så är ju det en viktig sak när vi 

har sett de här siffrorna där man friskt blandar ihop drift och investe-

ringsanslag. Man måste ju komma tillrätta med hur man räknar kostna-

den för en investering, hur man räknar ut kapitalkostnader och drifts-

kostnader. Vi vet att en tunnel kostar ungefär en halv miljon att driva, 

medan Skarven närmar sig kanske fyra miljoner, så vi har ju tre och en 

halv miljoner över till kapitalkostnader. Så när det gäller Föglötunneln 

så har vi den fördelen jämfört med Färöarna att det mesta är ju redan 

betalt av de här sakerna jag har räknat upp.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Vad gäller den så kallade ryktesspridningen så måste vi 

konstatera att upphandlingen av stora belopp värdemässigt alltid skapar 

den här typen av frustration, missnöje. Min erfarenhet från kanslihuset 

säger som så att det finns alltid detaljer som kan diskuteras i upphand-

lingen. Är det så att ledamoten Sundman misstänker någonting så bör 

han via finansutskottet ta tag i frågan. Vi förväntar oss ett förtydligande 

här som sagt, som trafikministern mycket naturligt efterlyser.  

Vad gäller tunnelfrågan så var mitt svar igår på kollegan Gunells di-

rekta fråga om läget för nuvarande Föglötunnel-projekt, dvs. dragningen 

söderut, att den inte är aktuell för centergruppens del. Förklaringarna är 

många. En bidragande orsak är förstås att vi riskerar en sådan juridisk 

process med tidsåtgång som inte gör det här försvarbart, plus den här 

problematiken med skiftsvärdar, biotoper etc.  
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Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Enligt lagtingsordningen ska finansutskottet få de upplys-

ningar de behöver. Min erfarenhet är tyvärr när det gäller trafikavdel-

ningen att vi inte får de upplysningar som finns. Man undanhåller oss 

information som finns. Därför ser jag det som hopplöst att reda ut såd-

ana här rykten i finansutskottet, som givetvis borde vara det rätta. Där-

för väljer jag att säga det i lagtingets talarstol. Jag hoppas återigen att 

det är osant, att det kommer sig av sådant som ltl Jansson säger att det 

är av bitterhet och konkurrens osv. Jag vill att man tittar på det. Jag är 

ingen revisor, det finns revisorer, det finns intern revisorer, det finns 

folk som är ansvariga för att upphandlingar följs. Jag hoppas att de först 

kan titta på det och återigen att det bara är rykten. 

Ltl Harry Jansson, replik  

Herr talman! Med respekt för personalen på trafikavdelningen ska jag 

inte gå in desto mer på den insinuationsdelen. Vad gäller tunnelpro-

jektet vill jag också förtydliga det att tunnelns nuvarande dragning och 

den tilltänkta är omöjlig eller ens tänkbar. Förmodligen så utesluter jag 

inte att vi från centerns sida tittar på alternativa sträckningar för en lös-

ning av Föglötrafiken. Kollegan Mika Nordberg presenterade för ett tag 

sedan en mycket intressant tanke hur man kan lösa Föglötrafiken. Ge-

mensamt måste vi vara överens om att vi måste hitta ett alternativ till de 

frigående färjorna så långt det är möjligt eftersom vi har ett bunkerpris 

om några år. Trafiken kommer emot om vi inte tillsammans hittar lös-

ningar där naturligtvis kortruttsbiten är oerhört central. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag har sagt många gånger när det gäller tunnelprojektet 

att man måste backa miljökonsekvensbedömningen till avgränsnings-

skedet. Ta med norra alternativen, det finns de facto flera alternativ av 

dem, det finns ett som är intressant. Genomför miljökonsekvensbedöm-

ning från det skedet ånyo. Gör inte några andra saker än kanske märka 

ut i naturen utan gör miljökonsekvensbedömningen så ytlig som möjligt, 

ta reda på förutsättningarna för norra alternativen.  Gör miljökonse-

kvensbedömningen klar, gå sedan vidare, räkna med att det tar tid. Tro 

inte att norra alternativet går som på räls, tro inte att man kan smyga sig 

på och lura folk och dölja saker. Man måste vara öppen och respektera 

folks rätt att i domstol få sin sak prövad. Låt det ta fem år, men det tar ju 

fem år från den tid man börjar och nu har man backat projektet till ruta 

ett, tyvärr. Börja med att backa miljökonsekvensbedömningen och kör 

vidare på det här så kommer steg två i kortruttsutvecklingen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Jag håller med ledamot Sundman att alla dessa affärer är 

beklagliga. Det är alltid en som har ett ansvar på en avdelning, den som 

sitter högst upp. Det är beklagligt med alla dessa affärer och nu då bo-

ningssystemet blir en till, som ledamot Sundman i finansutskottet har 

varnat för flera gånger, att blir bara skräp.  
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Vad gäller trafikutbyggnaden finns det på trafikavdelningen mycket 

mätningar över holmarna som säkert uppfyller det mesta av det som be-

hövs för att man ska kunna välja väg redan. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det stämmer att det har gjorts många utredningar tidi-

gare, bl a 1993 där man har ett fullt genomförbart förslag när det gäller 

bro över Spättahålet och förkortat färjpass. Det är en sådan satsning 

som man inte behöver fundera på, det är bara att göra den. Visserligen 

ska det planeras, vägplaner och miljökonsekvensbedömning ska göras. 

Man behöver inte fundera på om det är klokt eller så, om det passar in i 

helheten.  Det finns många steg man kan ta i kortruttsutvecklingen. Se-

dan finns det sådant som man måste fundera på och sedan sådant som 

kommer till sist som man kanske måste överväga om man ska börja 

med. Det tar tid, men om man aldrig tar första steget så börjar klockan 

aldrig ticka ner. Här tickar den ner för oss, men ute i verkligheten står 

tiden stilla och det har den inte gjort i skärgården förut. Varför har vi 

haft en så livskraftig skärgård förut? Jo, för man har kommit sig för att 

ta tag i saker och genomföra projekt. Det gör man inte idag på grund av 

att det finns så många som håller tillbaka, ledamot Sundblom är inte en 

sådan.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Jag ska inte fördjupa mig i tunnlar utan bara konstatera att det 

inte finns något botemedel mot tunnelseende utan det är bättre att ta fram 

vidvinkelseendet istället. Jag tänker presentera två finansmotioner istället, nr 

19 och 20 och de handlar om kollektivtrafik och nya sätt att samåka. Kollek-

tivtrafiken i Mariehamn transporterar ungefär ca 300 000 passagerare varje 

år. Det är ungefär lika många passagerare som Ålandstrafiken redovisar för 

busstrafiken på landet. Landsbygdstrafiken stöds av landskapsregeringen 

med över en och en halv miljon euro. Att man ger stöd till det kollektiva re-

sandet är viktigt av både sociala och miljöpolitiska skäl. Av sociala skäl är det 

viktigt att påminna sig om att alla inte har möjlighet att åka bil, det gäller så-

väl unga människor som äldre och personer med nedsatt förmåga. Också mil-

jömässigt är det här bra och följer principen om hållbar utveckling, precis 

som landskapsregeringen lyfter fram i de allmänna motiveringarna.  

Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet och möjligheterna att resa 

tillsammans istället för att var och en sitter och åker i egen bil. Det bör 

stödas. Det gör landskapet, man stöder busstrafiken. I huvudsak när det gäl-

ler huvudlinjerna från landsbygden till Mariehamn. Dessutom ges också 

kommunala s.k. matartrafik stöd, så att matartrafiken ska kunna vara avgifts-

fri. Däremot får kollektivtrafiken i Mariehamn inte något stöd av landskapet. 

Det här anser socialdemokraterna att är regional orättvisa. Visst ska man 

stöda de boende i glesbygderna, som väljer att resa kollektivt, men det är 

ändå i staden som man har största möjligheten att välja bort bilen. Härom 

veckan beslöt stadsfullmäktige enhälligt att man skulle inleda förhandlingar 

med regeringen att även Mariehamn skulle få ta del av landskapsstödet. Det 

skulle vara bra om finansutskottet redan nu reder ut möjligheterna.  
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Kollektivtrafiken är bara en del av ett stort logistiskt system. Minister 

Thörnroos sade igår att trafikavdelningen är bra på logistik, men mindre bra 

på kommunikation. Jag undrar om man är så väldigt bra på logistik alla 

gånger. Det som är väldigt viktigt, om man inte har egen bil och ska till skär-

gården och från skärgården, är att kollektivtrafiken fungerar i enlighet med 

den information och de turlistor som regeringen fastställer och att man kan 

lita på att bussarna finns där när man kommer iland i Hummelvik, Långnäs 

eller Svinö så att man kommer vidare.  

Under senare tid har det framkommit flera fall där det har stått i turlistan 

att bussarna ska kombinera med landskapsfärjans ankomst, men när man 

kommer fram till hamnen har bussen redan avgått. På trafikavdelningen vill 

man inte påta sig det här ansvaret utan man hänvisar till bussbolagen. Ef-

tersom det här har hänt bl a mig närstående personer känner jag till det. De 

har ringt till trafikavdelningen och fått svaret att de borde ha tagit en tidigare 

färja. Men hur ska man veta att man ska ta en tidigare färja från Degerby om 

det står i busstidtabellen att 10.30-färjan kombinerar med buss. Det borde i 

så fall stå att man för säkerhets skull ska ta en tidigare färja för man vet aldrig 

om färjan blir sen. Så kan vi inte ha det. På trafikavdelningen menar man att 

de inte har någon kontroll över hur bussarna går, men får bussbolagen över 

en och en halv miljon i understöd har man väl rätt att ställa krav på att det 

här ska kombineras.  

Vi menar att man i motiveringarna under moment 48 10 45 måste ändra 

texten till att busstidtabellerna ska samordnas med skärgårdens turlistor för 

de frigående färjorna i de fall man har busskombinationer. Det är ju så att 

kostnaderna har stigit och det har gjort att det har blivit färre bussturer 

också.  

Då kommer vi in på den andra saken som jag vill lyfta fram. Vi vill att land-

skapsregeringen ska göra en rejäl satsning på att stimulera till samordning. 

Det är ännu viktigare i och med att både buss- och färjtrafiken minskar så be-

höver man ha andra lösningar. Den s.k. liftservicen är ganska intressant fak-

tiskt, att kunna utnyttja de bilar som ändå ska till stan. Skärgårdsungdomar-

nas intresseorganisation SKUNK, tog redan för ett par år sedan i samarbete 

med Åbo akademi och Ålands högskola fram en prototyp för en webbaserad 

samordningsservice som de kallade för Skärgårdsskjutsen. Man ska kunna gå 

in på nätet och fråga om det är någon som ska in till staden den och den da-

gen, den och den tiden och med den och den färjan. Kan man åka med, finns 

det ledig plats i bilen.  

SKUNK är en väldigt liten organisation, de har inte de ekonomiska resur-

serna att bygga upp ett sådant här system, så därför skrev de ett brev till 

landskapsregeringen i maj 2008 om att få projektpengar för att utveckla det 

här projektet som de kallade Skärgårdsskjutsen. De har ännu inte fått något 

svar, inte ännu denna dag. Tre skrivelser har SKUNK skickat till trafikavdel-

ningen under 2008 och 2009. Alla har tappats bort på den avdelningen. Det 

är väldigt tråkigt faktiskt.  

De skrivelserna är väldigt viktiga för skärgårdsungdomarna. De handlade 

om fria hemresor, internet på färjorna, det har i och för sig genomförts, men i 

synnerhet Skärgårdsskjutsen. Det är väldigt spännande, precis som ledamot 

Danne Sundman sade tidigare, att man kan använda ny teknik för att få fram 

system som gör att man kommer vidare. Därför vill vi att man ska foga in ett 

nytt stycke under trafikavdelningen: ”Landskapsregeringen ska satsa på nya 
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projekt för att stimulera till samåkning och initiera provförsök för att 

minska bilkörandet utgående från SKUNK:s webbaserade samåkningssy-

stem.” Tack, herr talman! 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Jag delar ledamoten Carina Aaltonens frustration över att 

vi inte får kollektivtrafiken att snurra på ett ändamålsenligt sätt för bru-

karna. Vad gäller kombinationsturerna från skärgårdsfärjorna så har vi 

de senaste åren på grund av det ekonomiska läget ändrat våra turlistor 

fem gånger. Fem gånger har vi tvingats till förändring på grund av det 

ekonomiska läget och av isläget. Vi har tvingats att ändra våra turlistor 

och det omöjliggjorde för bussbolagen att komma emot på. Vi har en 

överenskommelse med bussbolagen att de ska vänta i tio minuter på fär-

jan. Jag delar den uppfattningen att det här inte är optimalt och att det 

här finns förbättringsmöjligheter att göra. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Ja, man tycker ändå att det finns saker som man kan göra. 

Det finns högtalarsystem ombord på färjorna, det finns informations-

skyltar som kunde sättas upp. Man borde se till att det här löser sig och 

framför allt borde man få till en sådan tanke att färjorna och bussen är 

en enhet, speciellt för de människor som är väldigt, väldigt beroende av 

den kollektiva trafiken. Det är som om alla rycker på axlarna och säger: 

”Nej det är inte mitt problem”. Ringer man till Ålandstrafiken och säger: 

”Nu står jag i Långnäs vad ska jag göra”, så säger de: ”Ja, vi vet inte vad 

du ska göra, du får väl lösa det på något sätt.” Man måste se det som en 

helhet. Så här fungerar det inte på något annat ställe i världen att man 

har varit tvungen att ändra turlistorna, man måste se till att det finns 

något som överlappar det här. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Trots att den summa som finns avsatt i vår budget är täm-

ligen stor är landskapsregeringen inte den enda som köper tjänster av 

bussbolagen. Här ligger prioriteringen i första hand på skolelever och 

gymnasieelever till och från Mariehamn i andra hand på den pendlande 

arbetsföra befolkningen och i tredje hand färjorna.  

Jag skulle uppskatta om ledamoten Barbro Sundback kunde idka 

tystnad medan jag för fram min replik. 

Vad sedan gäller informationen håller jag helt med om att det ska bli 

bättre. Det sade jag också i mitt anförande. Vi ska bli bättre på informat-

ion, mera informationsskyltar, vi ska ändra vår hemsida, informations-

skyltar i hamnarna, på fartygen, vi ska höja servicenivån till våra bru-

kare. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Bara en sådan enkel sak att om man vet att man med 

Skarven blir mer än tio minuter försenad så ropar man upp i högtalaren 

att för dem som hade tänkt ta bussen som kombinerar, så kommer den 

troligtvis att redan ha avgått. Finns det passagerare som kan ta med 

eventuella bussåkare till Mariehamn så skulle det lösa sig. Jag hoppas 

verkligen att ledamot Thörnroos får det här att fungera så snart som 
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möjligt. Det är inte bra för vår turismsektor heller att det här sprids ut i 

världen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Englund 

Herr talman! Det är ofta mycket engagemang när vi kommer till trafikavdel-

ningen och diskussioner om trafiken. Det är helt naturligt för det berör oss 

alla. Alla vi som är här idag har på något sätt berörts av kommunikationen. 

Själv har jag varit jätteintresserad av trafiklösningar hela tiden och sam-

hällets lösningar, hur man kan se på helheten för de olika regionerna. Jag 

drar mig till minnes när jag var kanske 15 år, då ordnade vi busstransport 

från Vårdö till dåvarande landstinget som sammanträdde i stadshuset. Då 

diskuterades utbyggnaden av förbindelsen från Vårdö. Vi satt där på åhörar-

läktaren och hörde på när parlamentarikerna diskuterade. Vi applåderade när 

de sa något som vi tyckte att var bra. Det fick vi inte göra, då klubbade tal-

mannen av oss.  

Här är det intressant om man tänker på min hembygd. Jag har varit med 

från början när vi bara hade passagerarbåt som gick från Steget till Bomar-

sund och vi hade till och med biljettpriser på det. Den kunde inte ta fordon, 

om man skulle ha något fordon så måste det vara plankor och grejer för att 

forsla ombord dem. Sedan fick vi en färja som gick från Kurnäs till Prästö via 

Töftö. Det var toppen. Därefter kom brolösningen till Töftö med vajerfärja vi-

dare. Nu är vi framme vid nästa vägskäl, med att kämpa för att det ska byggas 

en bro över Prästö sund.  

Märk väl under den här tiden har Vårdö varit den enda kommun som har 

visat upp en positiv utveckling vad gäller befolkningen av skärgårdskommu-

nerna. Det är tack vare kommunikationerna. När vi fick Vårdöbron och vajer-

färjan flyttade folk också hem från Stockholm till Vårdö och började pendla. 

Nu har det löpt på. Det är många gånger som jag har lagt märke till här i sa-

len att när det diskuteras lösningarna för skärgårdstrafiken är det ofta de som 

inte överhuvudtaget bor i regionen, som vet bäst hur man ska lösa den. Där-

för tänker jag börja i den ändan idag, närmast Mariehamn.  

Vi har kanske lite dåligt om parkeringsplatser, vi som kommer in till par-

lamentet här och vi som besöker Mariehamn osv. Under alla dessa snart 20 

år som jag har varit här, har det blivit sämre år från år, man vet inte var man 

ska parkera bilen. Man har gjort dyra lösningar i Mariehamn, med parke-

ringshus osv. som vi också har varit med och tagit del av på grund av olika 

byggnadsrätter osv. Vi involveras i det här. Nu kommer vi igen till vintern och 

då kommer det att vara ännu svårare att parkera bilen, med snövallar och be-

tonggrisar som man har satt ut. Man har alla möjliga lösningar för att få un-

dan snön osv. Det här är lite tråkigt och det hör också till trafikdiskussionen.  

Vi har också landskapets huvudväg som slutar i kroken till muséet. Den 

byggdes en gång för att trafiken skulle löpa, nu har man många infarter in och 

ut och det kommer att bli ytterligare lösningar för att få en trafiksäker trafik 

på området.  

Vi har rondellerna som har förbättrat trafiken till viss del på linjen. Kanske 

man bör fundera på rondellen upp till sjukhuset om det inte där också behö-

ver vara en smitfil till höger när man kommer norrifrån. Det är mycket att 
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fundera över det här. Vi har också trafiklösningarna ner till Västerhamn med 

den tunga trafiken osv. Man kan också ta ytterligare en diskussion om ham-

nen.  

Jag nämnde Vårdöbron och det gläder mig att man från landskapsrege-

ringen driver projektet vidare. I samband med det behöver man också titta 

över planeringen på Prästö. Idag har Sunds kommun ett bostadsområde där 

på mark som man löst in från landskapet. Det blir mer och mer utbyggt och vi 

har turistsatsningar i regionen. Det här bör tajmas att man även kan göra en 

trafiklösning på vägen, att man får en säker trafik för de här gångtrafikanter-

na osv., särskilt sommartid.  

Jag ska beröra lösningarna som man har tänkt i skärgården lite. Vi har 

idag en norra och en södra linje. Den fungerar som ett H och det tror jag att 

fungerar jättebra om man utnyttjar det här som det var tänkt från början. 

Den tvärgående linjen för alltid med sig en diskussion om turlistan nästan år-

ligen. Det var tänkt från början att den ska sy ihop skärgården, att man kan 

fara emellan, annars är det alltid någon av öarna som blir på sidan om. Där-

emot har den i dagsläget varit mer eller mindre en direktlinje från Kumlinge 

till Långnäs. Vissa turer kanske det också är bra. Det var tänkt från början att 

den skulle trafikera bara emellan skärgårdskommunerna.  

När man tänker över den planering och de uttalanden som tidigare har va-

rit i lagtinget om trafiken, att allt skulle gå över Föglö så kan man bli lite fun-

dersam. Nog kommer det att ta ganska lång tid för den som bor på Jurmo att 

fara in till Mariehamn, som det var tänkt i det sammanhanget. Man har i det 

fallet mycket enklare och snabbare att fara in till Åbo. Den biten måste vi 

också sköta, att vi har den förbindelsen österut från skärgården.  

Jag håller i min hand ett program som vi är med i från landskapet, som he-

ter Tillväxt Åland. Där vill man att man som småföretagare på landsbygden 

och i skärgården ökar tillväxten i sitt företag, vill att företaget utvecklas till ett 

starkt och konsoliderat företag som längre fram blir intressant inför en gene-

rationsväxling. Här försöker man från landskapets sida hjälpa till med före-

tagsamheten ute i skärgården. Då behöver vi bra kommunikation, från alla 

håll och kanter. Till största delen går allt vad man sysslar med i skärgården 

på export österut. Det gäller att kunna styra upp det här så att det kommer att 

fungera.  

Det är också glädjande för under alla dessa år jag har varit med och disku-

terat turismstrategi för hela landskapet har det ofta inte tagits i beaktande ti-

digare vilka möjligheter det finns i skärgården. Det har varit glädjande att 

läsa i tidningen när det är flera som påpekar att skärgården är viktig. Man vill 

få ut turisterna till skärgården. Det är ett bra initiativ. Det har vi sagt länge i 

skärgården. Många, många år.  

Vad gäller ytterligare så finns det säkert mycket att diskutera. Jag kommer 

ihåg avgifterna på skärgårdsfärjorna idag, de börjar snart slå i tak. Det är 

ganska dyrt om man ska åka från ändhamn till ändhamn, man får ju inte åka, 

men man får följa med. Det kostar mycket, mycket mera än att åka med de 

stora färjorna. Det är klart att det får vara en viss prisskillnad. Jag kommer 

ihåg när ltl Leo Sjöstrand, han är tyvärr inte närvarande idag, kom in första 

perioden så ställde han en fråga till lantrådet, tror jag att det var, Roger Jans-

son, om det skulle gå att införa skattefri försäljning på skärgårdsbåtarna. Det 

är klart att svaret han fick därifrån var att det kan vara bekymmer, men det är 

inte uteslutet att det inte går. Varför inte? Och särskilt på den långa linjen 
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som är mellan Långnäs-Kökar-Galtby, där finns alla förutsättningar för det 

här. Då tror jag också att man kunde få inkomster. Man kunde kanske sänka 

avgifterna om man gör det möjligt för entreprenörer att få lönsamhet i kafé 

osv. Vi har det på alla linjerna idag som trafikerar Åland, de privata som går 

förbi Åland, vi har på flyget. Det fördes också in för dem som bara gick ös-

terut då när Finnair trafikerade.   

Här finns det kanske saker att fundera på och det är väl meningen att det 

här ska gynna hela den trafiksituationen som det är tänkt idag. Jag vill rikta 

ett erkännande till båda Brändös representanter, som har insett hur lång väg 

man har till fasta Åland. Där har man varit inne för den kortaste vägen och 

den som fungerar bäst för näringslivet. Där tror jag att man är på rätt väg. 

Herr talman, den här tiden som man har till förfogande rinner väl iväg så jag 

kanske avslutar mitt anförande här.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ledamot Anders Englund berörde parkeringsproblemati-

ken här i anslutning till lagtinget och landskapsregeringens byggnader. 

Det är sant att det är svårt ibland att hitta en parkeringsplats, men det är 

också så att landskapet inte har fullföljt ännu sina skyldigheter enligt 

stadsplan. Enlig stadsplan måste alla fastighetsägare iordningställa par-

keringsplatser på sina tomter. Landskapet har inte iordningställt alla de 

som de är skyldiga att ordna och det är för att det kostar pengar. Alla 

andra fastighetsägare i staden gör nog det, men landskapet struntar i det 

år efter år. Det är en stor förklaring till att det inte finns mera platser.  

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Det är tyvärr så idag att man kanske behöver vara fastig-

hetsägare i Mariehamn om man besöker Mariehamn för att hitta en par-

keringsplats. Det är säkert så att landskapet inte har fullföljt sina åta-

ganden i det här sammanhanget, men man har ofta hittat på lite onödigt 

dyra lösningar tillika som Mariehamns stad försvårar för den enskilda 

bilisten att parkera.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Nej jag håller inte med det alltså, att vi skulle ha försvårat, 

tvärtom har det blivit lättare att parkera i centrum. Det som man har va-

rit van med när man har kommit in från landet är att man kan ställa sin 

bil på någon central gata och ha den stå där hela dagen. Det har för-

svunnit. Det är en brist på långtidsparkeringsplatser. Det kan landskap-

et skapa genom att fullfölja sina skyldigheter. Västra och östra utfarten 

är landskapets gator och det förekommer en planering mellan staden 

och landskapet, men det har kört fast och det beror inte på stadens in-

tresse. På östra utfarten finns det diskussion om flera rondeller, men nu 

när rondell-Runar är borta tycks det inte bli något av det heller. Det står 

stilla, men det behöver nog göras något, det är sant. 

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Jag tror säkert att vi kan vara överens om att det behöver 

göras något åt de olika trafiklösningarna, både parkeringsplatser och de 

anslutningar som landskapet förfogar över. Därför behöver man ha en 
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diskussion med Mariehamns stad. Många gånger har det visat sig att 

inte vara så lätt, drar jag mig till minnes själv. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Jag ska ta och ge ett litet tips rörande just parkeringsmöj-

ligheterna. Mariehamns stad har infört en möjlighet när det gäller Mi-

ramar-garaget att hyra arbetsplatsparkering, dvs. mellan kl. 8-17. Då 

kunde man tänka sig att landskapet eller lagtinget kunde hyra ett antal 

platser för lagtingsledamöterna för att den vägen lösa just arbetsplats-

parkeringsproblematiken. Det är visserligen så att man får promenera 

ett par hundra meter för att komma hit, men möjligheten finns. Jag vill 

peka på den, för som det är idag är Miramar-garagets parkering tidsbe-

stämt till två timmar. 

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Det finns säkert en möjlighet att hyra upp det, det är 

egentligen för den personal som arbetar i huset. Det ser vi på parkering-

en sedan vi sålde vårt område till Arkipelag. Där får vi inte ställa bilarna 

mera, varken vi från lagtinget eller landskapsregeringens personal. Den 

är förbehållen det bolaget. Då försvann det en hel del platser som man 

tidigare kunde utnyttja. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Jag är helt övertygad om att man kan göra ett avtal mellan 

lagtinget, kanslikommissionen, eller vem det är eller om det är land-

skapsregeringens trafikavdelning och Mariehamns stad om att kunna 

disponera ett antal platser i Miramar-garaget. Det är bara att ta kontakt 

och komma överens. 

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Ja, det är väl ofta så att det är regeringen som ska ta kon-

takt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ledamoten Englund nämner det här med bilavgiften på 

färjorna och tycker att de i dagsläget är ganska höga. Nu står det i land-

skapsregeringens budget att man avser att införa också passageraravgif-

ter. Finns det stöd för den här åtgärden hos ledamot Englund och cen-

tern? 

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Vad gäller passageraravgift så finns det inte stöd från mitt 

håll, däremot kan man tänka sig en avgift om det kommer 50 cyklister 

på en färja, att man kanske tar en euro eller någonting av dem. Där tar 

man också upp bilplatser om man har många cyklar. Det har ju ökat. 

Inte passageraravgifter för då kommer man i det här läget att ytterligare 

späda på orättvisan. 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ja, det är intressant att se att gång på gång är det skriv-

ningar i budgeten som förefaller att ha knappt majoritetens eget stöd så 

man vet inte hur man ska hantera frågorna. Det är så med små avgifter 

att avgiftsfinansieringen är en marginell del av vad sjötrafiken kostar. I 

Åboland har man valt att ta bort alla avgifter för de är momspliktiga. Det 

är väl en fråga som kanske inte är klargjord här på Åland, vad som gäller 

momspliktigheten för avgifterna som tas på skärgårdsfärjorna idag re-

dan. 

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Vad gäller avgifterna på skärgårdsfärjorna om vi tar t ex 

Långnäs-Galtby är det 115 euro tur och retur för personbil. Skulle man 

ytterligare sätta på personavgifterna så är det väldigt dyrt. Om man har 

husvagn samma sträcka så kostar det 500 euro tur och retur. Det är 

mycket pengar, då drar sig turisterna för att besöka de här områdena. 

Det är många turister som vill fara genom skärgården en väg och sedan 

ta de stora båtarna hem. Det här är vanligt förekommandet, det vet jag 

själv.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Det var ett intressant anförande som ledamot Englund 

hade. Det som jag särskilt tänker på är diskussionen om Vårdöbron, 

alltså bron över Prästösund. Investeringar som gör att det blir billigare i 

längden, det är sådant som lönar sig och sådant ska man göra. Det finns 

en skrivning i budgeten och det tycker jag att man ska gå vidare med. 

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! I den här frågan är det precis riktigt som ledamoten säger. 

Vi har från Vårdö kommun hållit emot att man inte skulle bygga någon 

ny vajerfärja. Bygger man bro här har vi två stycken vajerfärjor som idag 

kan sättas in på andra platser. Vi har fyra stycken pontonfästen som 

man kan ta bort härifrån och använda på andra platser. Här har vi redan 

sparat pengar så snart den här bron är betald. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Mika Nordberg 

Herr talman! Jag vill lyfta fram två av mina motioner. Finansmotion nr 41 

handlar om försäljningen av Kumlinge flygfält. Min mening är den att land-

skapet skall syssla med det som inte privata kan göra. När det gäller Kum-

linge flygfält så har det tidigare funnits planer på att anlägga en sorts turistby 

med stugor intill flygfältet. Som med allt annat så gäller det att den som en-

gagerar sig i sådant här behöver lägga ner själ och hjärta i det och då är det 

kanske intressant att personen eller företaget i fråga kan äga marken. Därför 

föreslår vi att landskapsregeringen bjuder ut Kumlinge flygfält till försäljning 

till högstbjudande för att kunna utveckla området och göra någonting som 

skulle vara positivt för skärgården i helhet.  
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Sedan vill jag även ta upp finansmotion nr 43 Ombyggnaden av Skarven, 

anslaget utgår. Det är så att som tidigare år här i debatten har kommit fram 

så var det någon som fattade ett beslut angående att täcka in bildäcket på m/s 

Skarven. Hur det gick till är fortfarande lite oklart. Nu har det visat sig att för 

att man skall få transportera brandfarliga laster så måste det göras en om-

byggnad på ett nästan nytt fartyg. Då kan man fråga sig varför det inte gjor-

des rätt från början. Vem skall bära ansvaret för det? Hur som helst, vi som 

har rest i skärgården och har läst turlistorna i 20-30 år har sett att det alltid 

står att vid oljetransporter så är det max tolv passagerares antal. Nu har man 

kommit fram till att det även är möjligt på Skarven, så därför föreslår vi från 

obunden samling att under momentet Anskaffning av fartyg och färjor så 

skall momentet utgå.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Först en sak som gäller skattefri försäljning i skärgårdstrafiken. 

1997 var jag i opposition och drev hårt på den frågan. Jag hade t o m direkt-

kontakt med finansministeriet och en stor artikel i tidningen Åland, jag tror 

att det var Sakari Alasalmi som sade att det är fullt möjligt. Sedan var det en 

diskussion om skatteundantaget överhuvudtaget och möjligheterna att ha 

skattefri försäljning på inrikesflyg och numera också med sådan här cabbota-

gesjöfart, alltså inrikes fart, mellan hamnar som är inrikes. Sedan har det gått 

en tid och skatteundantaget är så konstruerat att det finns möjligheter för 

kommissionen att ingripa och det finns alltså en risk vid varje förändring. 

Förändringen är nog sådan att om statligt finansierade skärgårdsfärjor inför 

skattefri försäljning så skall vi nog tänka efter flera gånger. Idag är det alltså 

inte politiskt realistiskt. Det finns många, jag kan peka ut Finlands riksdag 

som en särskild instans, men det finns många här i Europa som skulle se till-

fället att titta igenom det här på olika sätt. Det är helt avgörande, det tycker 

jag ledamot Englund skall tänka på, att Vikinglinjen och Ålands ekonomi har 

ett stabilt skatteundantag, att bygga upp sin business på. Investerar man 240 

miljoner i en ny färja, en ny miljöteknik så tar man kommersiella risker. Ris-

ken att skatteundantaget skulle försvinna skulle helt dra undan möjligheterna 

för åländskt externt ansvar. Det här hotet om skatteundantaget, det skall nog 

läggas åt sidan. Jag skulle t o m gå så långt att uppmana att lämna det så 

kommer vi att kunna utgå från att det är kvar.  

Herr talman, så till trafikavdelningen. Jag har två gånger hört ledamot 

Danne Sundman tala om Grisslan och revisorernas berättelse att det skulle 

vara ett bra exempel på privatisering. Jag har tagit fram rapporten, jag tror 

att det var någon gång i våras och letade också efter den nya, men jag hittade 

inte på något ställe någonting som skulle säga att det var en lyckad upphand-

ling. Tvärtom så tycker jag att revisorerna påpekar det som är problem och 

som jag själv är medveten om från den tid det handlar om, runt 2001-2002 

och kanske in på 2003. Det här var också en rättsprocess om vem som skulle 

stå för kostnaderna. Det som revisorerna påpekade var att det fanns oklar-

heter i upphandlingen, i beslutsfattande, i avtalsprocessen, det framgår också 

åtminstone mellan raderna tydligt att man inte hade klarat ut dockningskost-

naderna, underhållningskostnaderna, eller brist på underhåll och det som 

man kunde kalla systemkostnader, dvs. det som hela trafikavdelningen står 

för.  
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Min privata slutsats är att privatisering i skärgårdstrafiken inte är någon 

bra lösning som sådan, det har jag tyckt i alla år. Sedan är det en annan sak 

att det finns verksamheter som är väl avgränsade, t ex en caférörelse, kanske 

vissa mindre färjor, förbindelsebåtar, där är det möjligt, men som princip så 

anser jag att det finns frågetecken kring det. Däremot är bolagisering en an-

nan sak, man blandar ju ofta ihop det här, det har varit en sammanblandning 

när det gäller Posten, turistförbundet osv. Det finns exempel i världen på 

lyckade bolagiseringar utan privatiseringar. Det är värt att fundera på, vad 

innebär egentligen bolagisering. Igår så hörde vi att en bolagisering av skär-

gårdstrafiken skulle ta fem-sex år. Jag tror att det var ledamot Roger Jansson 

som sade att Asea och Brown Boveri bolagiserade mycket snabbare, men det 

var väl snarare frågan om en fusion. Det är skillnad på en fusion där två bolag 

går ihop och man skall anpassa verksamheten. Vi har ett närliggande exempel 

på Åland och det är Posten. Posten har övergått från affärsverk, som det kal-

lades i lagstiftningen, till ett aktiebolag.  

När det gäller bolagisering av skärgårdstrafiken så vet jag att frisinnad 

samverkan har argumenterat emot det. Argumenten har inte varit många och 

de som har förts fram har varit tunna, dvs. som jag uppfattar det, frisinnad 

samverkan får tala för sig själv, bolag är för privat affärsverksamhet, men så 

är det inte. Essensen med ett bolag är att man har vissa rättigheter till den 

egendom man har och den egendom man tjänar in. Det är reglerat hur man 

skall behålla äganderätten och vad man skall dela ut och vad man är skyldig 

att göra gentemot borgenärerna. Utgår man från att trafikavdelningen redan 

idag har en organisation där man har verksamhet i skärgårdstrafiken, som 

har ganska väl avgränsade arbetsuppgifter och också rätt så väl avgränsat i 

budgeteringen, så innebär det här i princip att man gör en ring kring verk-

samheten och säger att här har man beslutandemakten i ett bolags styrelse. 

Beslutandemakten skall naturligtvis vara utifrån landskapsregeringen och 

därmed också lagtingets riktlinjer.  

När man beställer skärgårdstrafik så är det en viss tidtabell man vill uppnå. 

Man har vissa målsättningar för nyttotrafiken, pendlingen osv., men i bolaget 

kan man göra avtal och man kan ägna sig åt tekniska lösningar, ekonomiska 

lösningar och man kan göra upphandlingar, man kan samarbeta med andra, 

dvs. det blir tydliga gränser på vad man gör. Trafikministern skall inte behöva 

vara ute på fartygen och sitta på arbetsrummet och göra beräkningar om 

Skarvens lutning och barlastsystemet, det sköter teknisk expertis.  

Jag är övertygad om att bolagisering utan privatisering är det första och 

viktiga steget, det är den principiella utgångspunkten vi borde ha. Sedan kan 

man privatisera utifrån affärsmässiga principer och den av landskapet till-

satta styrelsen så bör ha metoder för att kommunicera med skärgårdskom-

munernas representanter när det gäller tidtabeller. När det gäller bolagise-

ring så har vi diskuterat det här i liberalerna, när det gäller privatisering så är 

det snarare en sak som har visat sig i praktiken och det kommer att visa sig i 

praktiken, om det inte finns konkurrens och om det inte är avgränsade bolag 

så är det en väldigt svår väg att gå. 

Herr talman! Några saker till; när det gäller skärgårdstrafiken så är alla 

tämligen eniga om att kortrutt är den utvecklingsväg vi skall gå. Hur den skall 

utformas, det är tekniska och ekonomiska faktorer som avgör. Liberalerna 

har också fört in det som vi tog upp i vårt skärgårdstrafikprogram 1992, som 

vi idag kallar för snabbrutt, dvs. man knyter ihop detta H med t ex katamara-
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ner, det finns också trimaraner, pentamaraner och andra fartyg, men det är 

helt välutvecklade mindre snabbfärjor som kan ta tolv-femton bilar, någon 

buss, någon lastbil. De har naturligtvis sin begränsning när det gäller isför-

hållanden och menförestider.  

Vi tror att det viktiga beslutet som ledamot Torsten Sundblom sade tidi-

gare, är att man bestämmer sig för östra Föglö. Däremot så vill vi i liberalerna 

ha H:et fullständigt. Vi vill alltså ha kvar trafiken på den norra linjen, men det 

betyder naturligtvis att också den trafiken och den södra linjen anpassas till 

det här tvärsträcket, till H:et, dvs. katamaraner, snabbfärjorna och andra fär-

jor.  

Det man skall tänka på när det gäller den tvärgående linjen, det är inte en-

bart en förbindelse mellan södra och norra linjen, utan det är en linje i sig. 

Passagerar- och fordonsantalet har ökat hela tiden och det är en linje som är 

viktig och den kommer att växa med kortrutt. Kortruttsområdena är Föglö, 

det är politiskt klart att södra alternativet med tunnel är uteslutet, södra al-

ternativet med färja finns kvar. Hastersbodaalternativet är kanske sannolikt, 

det finns andra alternativ Horsholma, Överö. Sedan har vi då norra tunneln 

och broalternativet som jag för min del tvivlar på, jag säger inte nej, men jag 

tvivlar på det därför att broarna och bankarna stänger av viktiga områden och 

en bro måste ha en sådan höjd och kapacitet att det blir väldigt dyrt. Det är 

idag en viktig farled för storfärjorna och också den sidan måste man tänka på. 

Ska man pressa ut dem i södra Föglö skärgård så blir det ganska stora in-

grepp i naturen.  

Herr talman, får jag fråga om minuterna. Då knaprar jag på tidigare inbes-

parad tid, hör jag. Jag skall ta en sak till. Det gäller helhetssynen på trafiken. 

Trafiken är ett stort samhällsåtagande även om vi bygger upp samhället på 

privatbilism. Vi har en infrastruktur i trafik på landvägar och i skärgården, 

fartyg osv. Det är samtidigt en väldigt stor miljöfaktor. Det vi gör med trafi-

ken det påverkar miljön, därför borde vi ha en helhetssyn när vi ser på skär-

gårdstrafiken och också på biltrafiken och kollektivtrafiken.  

I liberalerna har vi talat om att man måste se hela Åland, inklusive skär-

gården, i ett system. Det gjordes en utredning av en expert på kollektivtrafik 

från Bornholm för ett antal år sedan. Det var en nyttig genomgång som gjor-

des och utan att använda konsulter borde vi göra en likadan, dvs. inkludera 

Mariehamn, parkeringsplatserna, kollektivtrafiken till de andra områdena, 

Jomala, Lemland osv. och få en trafiklösning som är miljövänlig, gynnar kol-

lektivt åkande, gynnar kopplingen mellan olika trafiksystem s.k. modulära 

lösningar. När man kommer med en färja så skall man inte behöva ta bilen 

utan man skall kunna fortsätta till norra Åland, Godby eller södra Åland, Ma-

riehamn med kollektiva färdmedel.  

Herr talman, jag skulle återigen vilja betona att vi från liberalernas sida 

inte är låsta hela vägen. Till den delen är vi låsta att vi vill att den idé vi skall 

arbeta efter är helhetslösningar med snabbrutt och kortrutt och att första ste-

get måste vara att bestämma ändhamnen på östra Föglö. Det betyder inte att 

norra linjen behöver skäras av utan det drar ihop skärgården geografiskt och 

drar ihop det ännu mera med snabbrutten. Tack. 

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Vad gäller det sistnämnda som ledamot Erland talade om, 

helhetslösningen för trafiken i skärgården, så tror jag att vi är långt 
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överens om hur det skall fungera. Säkert kan det finnas mindre me-

ningsskiljaktigheter på vissa detaljer, men i det stora hela så kommer vi 

att vara överens. Vad gäller det som jag nämnde och det som ledamot 

Erland nämnde, om det skattefria undantaget och den möjlighet till för-

säljning som det också kan ge i trafik till skärgården och till riket, så är 

det ingen som vill riskera något undantag men skillnaderna i regionen, 

hur man tar sig fram, får inte bli för stora. Det måste man diskutera 

både prismässigt och tidtabellerna som gäller på fartygen. Vi måste 

kunna ha en ordentlig utveckling också i skärgårdskommunerna. Jag vill 

ta ansvar, inte bara för Vårdö, utan för den övriga skärgården också. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! En viktig princip för oss i liberalerna är att vi lever kvar i 

den tron att skärgårdstrafiken delvis skall motsvara landsvägstrafiken, 

därför är man också villig att hålla nere kostnaderna. Samtidigt måste 

man, när man ser på helhetslösningen, utnyttja de billiga alternativ som 

finns. Tunnelalternativet är svår, det är svårt att genomföra. Det finns 

en stor okunskap när det gäller kopplingen mellan drift och investering. 

Jag har många gånger försökt visa med olika exempel att en investering 

i en tunnel kan minska driftskostnaderna så att det lönar sig. Då har jag 

inte tagit hänsyn till om det är norra eller södra alternativet, men där 

har vi tyvärr en lång väg att gå. Nu har vi kortrutt där det kan spara på 

driften och det är det som är det viktiga, att vi gör de bästa möjliga lös-

ningarna ekonomiskt. 

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Vi är i stort sett överens. Att man kan betrakta färjorna 

som trafikerar i skärgården, för den förlängda landsvägen, det är det 

som också har varit skrivet i tidigare budgetförslag. När det ytterligare 

kommer upp diskussioner om bolagiseringen och privatiseringen, då 

tänker vi också på att vi har andra privata bolag, landskapsägda bolag i 

det här fallet, vi har Posten osv. som utnyttjar undantagen och som gör 

att vi får in miljoner till landskapets kassa. Då tänker man ofta på den 

här trafiken också, finns det möjligheter här? Att vi kan få det ännu 

bättre? 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! På den tiden jag engagerade mig i den här frågan så tyckte 

jag att det var djupt orättvist att en viss trafik skulle få utnyttja en för-

mån men inte en annan. Idag anser jag att det vore politiskt riskabelt att 

ifrågasätta skatteundantaget. Vi vet ju att det också finns de som grans-

kar posten idag och den låga momsen, nollmomsen. Det är det som är 

riskabelt. Vi har en enorm nytta av skatteundantaget på många områden 

när det gäller färjtrafiken och Posten, sedan har vi nackdelar också. Jag 

anser att vi skall vara försiktiga till den här delen. Vi måste ta ansvar via 

våra egna inkomster för att skärgården har en rimlig trafik och för övrigt 

så är jag emot att man skall höja avgifterna, det kostar och det kan lösas 

på andra sätt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! När det gäller t ex Grisslan så är det en rapport från in-

ternrevisionen som visar att det blev fyra procent billigare i drift. Rap-

porten är gjord av en tjänsteman som är erkänt duktig och dessutom 

med vissa kopplingar till det liberala partiet, så den tror jag inte att vi 

skall ifrågasätta. Sedan var det problem med den upphandlingen ef-

tersom man för det första var ovan, det var någonting nytt och man har 

inte gjort det förut, plus att man till varje pris ville hämnas på en av bo-

lagsmännens politiska uppfattningar, genom att när färjan kom tillbaka 

göra en massa extra reparationer. Man skulle inte ha gjort det om den 

hade varit i landskapets drift. Man drog axellager allt för tidigt fast det 

var livslängd kvar på en massa saker, gjorde en massa arbeten dubbelt 

fast bolaget hade gjort det osv. Det är en lång historia och salige Harry 

Eriksson har dragit den många gånger, det finns i gamla artiklar. När 

det gäller privatisering så är det ju det som är det normala, att privata 

krafter sköter det här. Det är en växande bransch idag inom sjöfartsnä-

ringen, om man känner till det så borde man uppmuntra driftsprivatise-

ring och inte prata emot det. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Mot bakgrund av de dokument som jag har läst och de 

rättsprocesser som var aktuella när jag var först i landskapstyrelsen och 

sedan i lagtinget, så är min bedömning att konkurrenssituationen på det 

här området är sådan att privatisering inte är någon bra lösning. Jag 

utesluter den absolut inte om man kan visa att den är bra, men det finns 

inga logiska skäl för att man med samma färja, samma bunkerkostnad, 

samma lön ungefär, samma säkerhetsbestämmelser skall kunna göra det 

billigare. Det kan bli billigare i drift om man inte betalar systemkostna-

derna som i det här fallet kan vara 24 procent på driften. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Med all respekt men ltl Erland gör en felbedömning. Se-

dan den här driftsprivatiseringen som ekonomiskt sett var ett gott ex-

empel, så har sjöfartsbranschen utvecklats enormt. Jag rekommenderar 

ltl Erland att läsa ÅSUB:s senaste rapport som beskriver de ekonomiska 

effekterna av sjöfartsklustret och målar upp ett antal scenarion. En av de 

saker man kan förvånas över där är hur mycket den här delen av bran-

schen växer, som sköter management världen runt. Det kanske är den 

allra viktigaste delen av sjöfartsbranschen där man säljer den kompe-

tens som finns på Åland. Varför inte köpa den för att driva skärgårdstra-

fiken? Det finns dessutom flera aktörer som är rätt så stora internation-

ellt som gör det här, som klarar av att göra det billigare därför att man 

har en större kompetens än vad vi har. Annars kan vi tänka att vi ringer t 

ex till Vikinglinjen och säger att vi är bättre än er på att sköta driften av 

era fartyg, låt oss göra det istället. Så är det givetvis inte, vi måste ut-

nyttja den kompetens som finns i det åländska samhället, annars är vi 

dumma. Jag vill inte vara dum. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Självklart så kan ett bolag som sköter skärgårdstrafiken, 

som finansieras över budget, ha en kompetent ledning och kompetenta 
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människor köper kompetenstjänster. Det är en helt annan sak att på 

global nivå i en konkurrerande sjöfart, där uppstår kompetensen. Man 

köper redan idag kompetens från Vikinglinjen och från jurister på 

Åland. Det som är intressant i det här sammanhanget, det ligger lite på 

sidan om, det är att man med rädslan för konkurrens och för internat-

ionellt företagande inte möjliggör för en styrelse för Ålands bolag att ha 

människor i styrelsen, som bygger på kompetens och inte på hembygds-

rätt. Där har vi någonting att reformera. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Jag skall kommentera skatteundantaget som ledamot Er-

land refererade till. Jag tror att alla är överens om att det är viktigt att vi 

behåller skatteundantaget, att det är viktigt för samhället. Nu var det om 

skärgårdsfärjorna skulle sälja tax-free, men beaktar man det hot som le-

damot Erland talade om så är det kanske bäst att låta bli. Posten syna-

des och det är lite samma här, hotet finns om vi överutnyttjar det här. 

Det görs nu redan i gråzonen med viss handel med snus och sprit, t.ex. 

den här 20-timmars regeln, ingen tittar så noga på den mera, men man 

skall nog vara försiktig. Vi skall ju utnyttja skatteundantaget till vår för-

del förstås.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag håller med om försiktighetslinjen, 20-timmars regeln, 

snus och införsel mängder. Allt är förhandlingar inom ett system av, 

kalla det välvilja eller att man ser genom fingrarna, det är lite hur man 

bedömer det, men vi har ett system där effekterna är enorma. Jag tror 

att med bolagisering av skärgårdstrafiken så kan man också utnyttja den 

service man får ombord på en vanlig färja. Man har matservering på 

Skarven helt i klass med vanliga cafeterior, det gör att trivseln ökar, re-

sandet ökar, omsättningen i verksamheten ökar osv. Där finns det också 

en del i skärgårdstrafiken att utveckla utan taxfreeförsäljning. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Jag ser skatteundantaget som en jättemöjlighet för det 

åländska samhället att utvecklas, turismen. Vi har inte utnyttjat det och 

jag kan hålla med om att man får synergieffekter mellan olika rederier. 

Det skulle säkert vara bra om man t ex chartrar ut norra linjen och de 

kan köra passagerare i rundgång via skärgården och sedan andra vägen 

tillbaka, till endera Åbo eller Helsingfors. Det skulle vara jättebra. Man 

kanske skulle kunna få ner kostnaderna för skärgårdstrafiken den 

vägen. Jag tycker att vi inte har tagit makten över skatteundantaget. I 

framtiden måste vi komma ihåg att det är ålänningarnas skatteundantag 

och ingen annans. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det är helt uppenbart att det finns mycket att göra när det 

gäller att utveckla skärgårdstrafiken. Jag tror på den här idén om man 

bolagiserar så renodlar man verksamheten, men samtidigt så möjliggör 

man olika typer av avtal och olika kombinationer av andra aktörer i 
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samma bolagsform. Det är lite också i stil med vår samhällsreform att vi 

vill renodla myndighetsverksamheten, utvecklings- och lagstiftnings-

verksamheten på landskapsnivå. Sedan finns det bolag som man t o m i 

framtiden kan privatisera, men det är inte det som är målet, utan det är 

att förbättra verksamheten. Posten kan bli privatiserad och också det 

här så småningom. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag uppfattade det som så att ledamot Olof Erland, jag an-

tar att det är för hela liberala gruppens räkning, tar avstånd från privati-

sering av skärgårdstrafiken, att man föredrar en s.k. bolagisering. I och 

för sig så förstår jag att det inte förhindrar att man inom bolaget kan 

göra vissa privatiseringar. Är det så man skall uppfatta den liberala lin-

jen? I så fall så är det den som den socialdemokratiska har drivit under 

hela den här perioden. Det finns bra exempel från Åboland, bra expertis, 

man kan hyra in den eller köpa in dem tjänsterna och det går snabbt att 

bolagisera. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag betonar att jag talar för min åsikt i det här fallet, men 

den råkar sammanfalla ganska väl med den liberala gruppens diskuss-

ioner, där vi har sett möjligheterna med bolagisering som ett sätt att 

renodla verksamheten och göra det lättare att göra olika avtal, upphand-

lingar osv. Det kan leda till delprivatiseringar, på lång sikt kan det vara 

privatisering. Det är så att, ett ganska långsökt exempel kan man tycka, i 

Kina så har man genomgått en väldigt stark omvandling. Där har man 

just konstaterat att i den ekonomiska litteraturen, där man har under-

sökt det här, att bolagisering utan privatisering är en intressant idé som 

har gett bra effekter. Det är i och för sig en teoretisk diskussion i det här 

sammanhanget, men jag tror att det är ganska behjärtansvärt att disku-

tera varför det är så. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Analogin med Kina är lite långsökt, man tänker att pro-

portionerna är så olika, men det ligger ju något i det, jag kommer ihåg 

att jag har också har använt den tidigare. Det är ju så att på grund av 

Ålands litenhet så är hela idén med privatisering och konkurrensutsätt-

ning inom stora delar av samhällslivet ganska så omöjlig. De små priva-

tiseringsförsöken som man har gjort inom skärgårdstrafiken kommer att 

vara enstaka företeelser, men att det skulle vara något verkligt alternativ 

till en skärgårdstrafik som ändå samhället ytterst tar ansvar för, både 

vad gäller standard, nivå och finansiering, det tror jag faktiskt inte utan 

det blir väl som i Kina. 
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Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Kina är visserligen stort men varje kines liksom varje 

ålänning är bara en och varje kinesisk liten färja är lika liten som Griss-

lan. Det som är skillnaden mellan Åland och Kina är att Kina är flexibelt, 

i stark tillväxt, prövar olika organisationsformer där vi kanske har fast-

nat i vår landskapsförvaltning, men där man i Kina och också i flera 

andra delar av världen, prövar bolagisering utan privatisering. Privatise-

ring och bolagisering ihop är ganska vanligt, det kan vara lyckat, det kan 

vara misslyckat. Det beror på ägarstyrningen om det blir bra eller inte. 

Jag tror att trafiken på Åland när det gäller skärgården är synnerligen 

väl lämpad för en bolagisering. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Kina nämndes i förra anförandet och Kina är intressant på 

många sätt och vis, men det är väl dock kanske inte någon demokrati ännu. 

Många gånger kanske det skulle vara mycket effektivare om man hade en 

folkvald diktatur, att man fick välja en regering för fyra år och var den inte 

bra så valde man en ny och så fanns det ingen opposition. Många gånger så 

känns det kanske så här, att regeringen sköter oppositionspolitiken också, jag 

tänker bl a på Torsten Sundbloms inledande anförande. Jag skulle faktiskt ha 

kunnat ta en kopia på hans anförande och läst första stycket, för allt det han 

sade så stryker jag under och tycker att han hade rätt. Jag skall inte bli 

långrandig, herr talman, den här gången utan blir förmodligen det i nästa ka-

pitel då det handlar om näringspolitik, så jag skall försöka hålla det här kort. 

Jag är helt övertygad om att tunnel och kortrutt är enda framtiden för 

skärgården. Tittar man på hur det har gått i Kina, så flyttar alla människor 

från länderna in till städerna, tittar man på hur det har gått i USA så är det 

samma sak, tittar man på hur det är i Europa så är det samma sak, tittar man 

på Åland så är det precis samma sak, man flyttar in mot tätort. Jag läste i 

Statistisk årsbok just, för hundra år sedan så bodde det 1 015 personer i Mari-

ehamn, idag hundra år senare så bor det 11 123. På Kökar så bodde det 879 

personer för 100 år sedan, idag bor det 261. 2009 så flyttade det bort 15 pro-

cent av Kökars befolkning och två barn som föddes, uppgiften jag hade förut 

var noll, men tydligen så är det två barn som föddes på Kökar 2009.  

Jag är också övertygad om att Kökar är ett fantastiskt ställe att bo på, men 

det i sig att det ligger så pass långt bort och är så krångligt att ta sig till och 

från, gör att väldigt få människor i framtiden kommer att välja Kökar som bo-

stadsort. Skulle man däremot kunna åka till Kökar över dagen, bo på Kökar 

och åka till Stockholm över dagen och vara hemma igen på kvällen, så ser jag 

att det finns många som skulle kunna tänka sig att flytta dit. Jag vet många 

personer som faktiskt har pratat om det och skulle kunna göra det, men det 

förutsätter att man har möjlighet att ta sig fram och tillbaka, exempelvis till 

Sverige över dagen och det kan man inte göra från Kökar idag. Däremot så 

skulle man kunna göra det om det fanns en kortrutt och om det fanns en tun-

nel till Föglö.  

Norra dragningen tror jag på sikt kommer att vara enda sättet. Om vi vill 

sätta kraft bakom orden att skärgården skall leva och flera människor skall 
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fortsätta att flytta dit så att den ökar, så är kommunikationerna a och o. Det 

spelar ingen roll hur fint det är och hur vackert det är och hur bra service 

man har, fungerar inte kommunikationerna så kommer inte folk att flytta till 

Kökar i framtiden, det är jag helt övertygad om.  

Det jag fick läsa i tidningen igår och höra i lagtinget igår om den drastiska 

vändning som centern har tagit, att det absolut är stopp med tunnelplaner, så 

tycker jag är väldigt kategorisk och tråkig. Jag hoppas verkligen att man tar 

tillbaka lite av de starka tongångarna och i alla fall öppnar upp för möjlighet-

en att titta lite till och noggrannare och ärligare på den norra dragningen.  

Utan tunnel och utan kortrutt och utan att sätta Föglö som en bas i skär-

gårdstrafiken så kommer skärgårdens framtid inte att se ljus ut. Vi måste få 

ner transporttiden för människor till framförallt Stockholm och den regionen 

för att det skall fungera i framtiden, det är jag helt övertygad om.  

Det finns flera olika fördelar med en kortrutt och en bas på östra Föglö, ex-

empelvis så kan vi sätta ett centralkök där som levererar maten osv. till fär-

jorna, istället för att ha en kock eller flera på många båtar. Man kanske måste 

införa katamaranturer så att man gör ungefär som i storstäder att man kör 

sin bil till en parkeringsplats och sätter sig på en tur som går snabbt in till 

centralorterna. Det finns mycket man behöver titta på.  

Just därför tycker jag att motionen som ledamot Mika Nordberg lämnade 

in är bra. Den handlade om att vi kanske måste sätta oss ner vid ett och 

samma bord för att se möjligheterna för skärgårdens överlevnad på ett nytt 

sätt och se den parlamentariskt. Oavsett hur nästa landskapsregering ser ut, 

jag hoppas att den inte ser ut som den gör idag efter nästa val, så behöver vi 

ändå ha en gemensam linje i de stora viktiga frågorna. Den motionen så hop-

pas jag att finansutskottet tar till sig och understryker och att vi tar den till 

beslut i lagtinget om några veckor. Nu skall jag avsluta, herr talman.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Ledamot Karlström, jag ska hålla med om att det måste 

finnas en uppgörelse, som man vet att kan stå i tio år, att man faktiskt 

jobbar vidare. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Folke Sjölund 

Herr talman! Jag tror att jag skall förflytta mig till landbacken så att jag står 

lite stadigare. Jag hoppas att trafikministern inte går ut härifrån, för det här 

är faktiskt en sak som berör henne direkt. Jag har talat om kollektivtrafiken 

till lands och i synnerhet i Mariehamn och Mariehamnsområdet. Ledamot 

Sundman var inne på att tala om att kollektivtrafiken till lands behöver en 

genomgång och en reform. Nu är det så att kollektivtrafiken till lands, 

systemuppbyggnaden, är knuten till bussbolagen och den bussflotta, den typ 

av bussar, som finns idag är tämligen enahanda. Den är inte särdeles bra an-

passad till matartrafik, det måste man hitta andra lösningar på, där finns det 

ett samarbete med taxibolag. Jag tänkte hålla mig till Mariehamn och dess 

närhet.  

Kollektivtrafik med buss utanför Mariehamn erhåller ett landskapsstöd, 

däremot så får lokaltrafiken, stadsbusstrafiken i Mariehamn, inget land-

skapsstöd. Det är faktiskt väldigt orättvist. I början av det här året så ansökte 
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Mariehamns stad om att få del av de här pengarna, ett stöd på hundratusen 

euro. Vi fick ett svar, daterat 26 oktober från trafikavdelningen, från land-

skapsregeringen, med avslag med hänvisning till att busstrafiken i Marie-

hamn inte uppfyller de kriterier som är uppställda. Jag kan bara säga det att 

jag har en helt annan tolkning av de kriterier som är uppställda än vad den 

slutsats som trafikavdelningen kommer fram till. Det finns angivet i brevet 

vilka kriterier som gäller, det är två stöd, dels kilometerstöd för linjetrafiken 

där avgifter uppbärs enligt en fastställd taxa. Jag tror att det räcker med det 

här. Busstrafiken i Mariehamn är en linjetrafik, den går enligt tidtabell, den 

har en fastställd taxa, den fastställda taxan är noll.  

Det här med kilometerstöd hade vi visserligen inte begärt, men det är klart 

att skulle man fördela stöden i enlighet med kilometerstöd så är jag säker på 

att stadsbussen i Mariehamn förmodligen kör ganska många kilometer, exakt 

hur många i förhållande till den övriga busstrafiken vet jag inte. För komplet-

teringens skull har vi också det andra kriteriet, nämligen stöd för matar- eller 

glesbygdstrafik där trafiken fungerar som matartrafik till en buss- eller färj-

linje och där avgifter inte uppbärs. Till hundra procent så motsvarar inte 

stadsbussen det kriteriet därför att det inte är glesbygdstrafik, men matartra-

fik det är det faktiskt.  

Stadsbussen ansluter till trafiken i Västra hamnen, den ansluter också till 

bussplan. Det är inte många meter att gå från Magazin, som är knutpunkten 

för stadsbussen, och till bussplan, det handlar kanske om tvåhundra meter. 

Där kan man också säga att där finns en anslutningstrafik till busstrafiken ut-

anför staden. Själva sättet att tolka kriterierna är väldigt fyrkantigt, med lite 

god vilja kunde man faktiskt ha givit ett litet stöd. Som sagt, vi begärde bara 

hundratusen i stöd och anslaget var 1,6 miljoner.  

Det finns också andra aspekter på det här och det är att kollektivtrafiken 

behöver utvecklas i Mariehamn på det sättet att de nya bostadsområdena som 

växer upp utanför staden, framförallt norrut och kommande också på västra 

sidan dvs. Solberget och de områden inom Jomala som byggs ut och som blir 

tätorter, så kommer också att ha behov av kollektivtrafik. För att kunna få en 

fungerande kollektivtrafik in till staden från de här områdena så behöver tra-

fiken byggas ut. Det kommer att betyda en ganska radikal omläggning av 

stadsbusstrafiken om det skall vara möjligt att överhuvudtaget börja trafikera 

de här områdena. Som det är idag så är stadsbussens tidtabell väldigt an-

strängd och skall man kunna hålla den korta intervallen med tät trafik så 

måste man göra någonting annat om man skall utvidga trafikområdet till att 

också vara utanför staden, vilket är helt nödvändigt.  

Vi har ett exempel på hur det fungerar, det är stadsbussen som går ut till 

Järsö och tar in skolbarn från Järsöområdet till stadens skolor där de går. 

Där har vi ett avtal med Lemlands kommun som betalar skolskjuts på det vi-

set, det är naturligtvis fullt möjligt. Trafiken som blir mot Jomala har en helt 

annan karaktär, det är inte någon specialtrafik som bygger på skolbusstrafik. 

Här behövs lite nytänkande för det känns inte särskilt rättvist att stadens 

skattebetalare till hundra procent skall stå för kollektivtrafiken när det gäller 

staden, i synnerhet som det finns ett nödvändigt behov av att bygga ut trafi-

ken så att den innefattar de nya tätorterna som ligger utanför stadens områ-

den. 
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Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Det var ett intressant nytänkande, att vi nu skall börja dis-

kutera busstidtabeller. Jag tycker nästan att det har räckt med färjtidta-

bellerna, nu ska vi börja diskutera Mariehamns stads busstider också. Är 

det inte ett kommunalt problem mellan Jomala och Mariehamn att fixa 

det och Lemland ut till Järsö. Är det inte där ni borde satsa på att få det 

att fungera. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Ja, det är klart att det är ett interkommunalt problem, 

men det finns också den aspekten som jag var inne på, nämligen rättvi-

seaspekten. Varför, som sagt var, skall stadens skattebetalare till hundra 

procent stå för kollektivtrafiken i den här delen av landskapet, när det 

finns ett stöd för kollektivtrafiken som går längre utanför staden, i andra 

kommuner. Jag tycker att den här aspekten är väldigt viktig. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! I dessa tider så är det mycket som är orättvist, men det här 

tar nog priset. Jag tycker man ska börja med att ta betalt ordentligt, då 

kan man bygga ut den här istället för att det blir att dra ner busslinjerna 

nu om landskapet skall bestämma turlistorna. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Att ta betalt eller inte ta betalt, det är faktiskt så att vi har 

erfarenhet av vad en avgift ger. Netto ger den väldigt lite därför att bil-

jettsystem och redovisningssystem, övervakning och kontroll så kostar 

faktiskt en hel del pengar. Det är inte så att det man får in i biljettin-

täktsomsättning är ett netto, utan det är ett brutto där det går en hel del 

kostnader bort. Sist och slutligen så ger det faktiskt ganska lite. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Ltl Folke Sjölund säger att taxan är noll, jag säger att taxan 

inte är noll, taxan är ungefär 900 000 euro för skattebetalarna. Det 

finns också ett pris som man inte har räknat med när man säger att av-

giften är noll, det är nämligen folkhälsoaspekten. Personligen så har jag 

sett många gånger ungdomar som tidigare cyklat och gick till skolorna, 

idag sätter sig på stadsbussen och åker till skolorna. Det finns ungdomar 

i Mariehamn som från skolan åker ner till stan för att köpa sockerpro-

dukter för att sedan sätta sig i bussen och åka tillbaka, för att den är av-

giftsfri. Jag kan säga att så länge det finns en avgiftsfri buss i Marie-

hamns stad så kommer jag aldrig att stöda att det skall gå bidrag från 

landskapet till den verksamheten. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Alla de här vulgära argumenten har jag hört förut och de 

är lika osanna nu, som de har varit tidigare, nämligen, det finns mycket 

andra aspekter också. När det gäller miljösidan så är det så att stadsbus-

sen har gjort det möjligt för väldigt många personer att arbetspendla 

istället för att köra med egen bil. När det gäller skolbarn så finns det en 
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trafiksäkerhetsaspekt i det hela också och en miljöaspekt. Många skole-

lever tar bussen till skolan istället för att föräldrarna skall köra dem med 

bil eller att de skall cykla själva i ett dåligt vinterföre, halt och eländigt 

och utsätta sig själva för trafikrisker. Det finns många andra aspekter 

också på det hela, det är inte bara den här andra sidan. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Vulgär debatt tycker jag var lite väl att ta i om man kritise-

rar en avgiftsfri buss. Att ungdomar inte skall kunna cykla inom Marie-

hamns stad, som har cykelvägar i stort sett överallt, till och från sko-

lorna, det har jag väldigt svårt att förstå, särskilt när man på landet kan 

göra motsvarande där det inte ens finns cykelvägar. Det är ett väldigt då-

ligt argument till varför bussen skall vara avgiftsfri. Sedan kan jag hålla 

med om att man kan ha ett busskort om man bor långt ifrån skolan och 

behöver åka med bussen dit, det är en helt annan sak. Men förslaget att 

vi via landskapets budget skall finansiera den avgiftsfria, men inte dock 

gratisbussen, utan den kostar 900 000 euro för Mariehamns skattebeta-

lare, att vi ytterligare skulle späda på och betala från landskapets budget 

p.g.a. man inte väljer att ta en avgift för dem som brukar tjänsten, det 

kommer jag som sagt aldrig att kunna rösta för. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Jag har naturligtvis respekt för ltl Karlströms åsikt, men 

jag har en annan uppfattning. Att den finansieras över skattsedeln, det 

är naturligtvis sant men nu är det inte 900 000 utan 750 000, men det 

spelar mindre roll. Det är så att den här avgiftsfria bussen så har väckt 

miljömässig uppmärksamhet utanför landskapets gränser, som en god 

miljösatsning, och det är en god miljösatsning. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Talmannen vill påminna om att debatten inte kan gälla taxor 

på till exempel stadsbussen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag tycker personligen att det här är en av de konstigare 

remissdebatter som jag någonsin har tagit del i. Tittar man på rubriken 

Trafikavdelningen har vi många som har pratat om att man skall försöka 

få tillstånd en helhetsplan för att stimulera skärgården och glesbygden, 

nu pratar vi om stöd för busstrafik. Varför har man stöd? Jo, stöd har 

man för att kompensera nackdelar. Tittar vi igen på att vi utgår ifrån att 

hela Åland skall leva, så var de regionalpolitiska stöden tidigare betyd-

ligt högre om man ville starta företag i skärgården, de är i stort sett lika 

nu över hela Åland. Detsamma om man ville bosätta sig så var det diver-

sifierat, det är i stort sett lika nu. Stöd för transporterna för glesbygds-

trafiken finns fortfarande kvar, men där vill tydligen ltl Folke Sjölund att 

det också skall vara lika. Nu är det så att vill vi att hela Åland skall leva 

så måste man vara beredd på att betala för de nackdelar som finns, eller 

hur ltl Sjölund? 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Det är uppenbart så att ltl Anders Eriksson misstolkar det 

som jag har sagt. Anslaget för stöd till kollektivtrafiken så var ungefär 
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1,6 miljoner, det staden hade begärt var 100 000, så det är nog inte nå-

got oöverkomligt och det har inte någon stor effekt på kollektivtrafiken i 

glesbygden. Jag är helt överens med ltl Anders Eriksson om det att det 

är självklart att vi har regionala olikheter och de regionala olikheterna 

skall vi försöka utjämna så långt som möjligt. Det är jag helt med på att 

vi stöder glesbygden mera än centrum, dvs. Mariehamn, och det sker ju 

redan. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag tror nog faktiskt inte alls att jag misstolkar, för det an-

förande som lagtingsman Sjölund höll gick ut på att alla skall ha allt. Det 

som jag försökte säga i början av den här debatten är att vi har en tred-

jedel av budgetomslutningen i underskott nästa år, men vi kommer ald-

rig in på de ekonomiska bitarna. Finansministern har vi knappast sett 

röken av i den här debatten, därför tycker jag att det är en väldigt, väl-

digt konstig debatt. Om Mariehamns stad har valt i sina försök att för-

störa ekonomin där med att ha gratis buss, det lägger inte jag mig i och 

precis som talmannen säger, det kanske vi inte skall debattera, men jag 

tror att man bör ha det klart för sig att bussarna ute på glesbygden inte 

är gratis. Det är ganska dyrt att åka buss från Geta, Sund, Lumparland 

och in till Mariehamn. För att inte de kostnaderna skall bli orimliga, så 

finns de här stöden. Nu vill lagtingsman Sjölund att samma stödsumma 

också skall gå ut till Mariehamn, där man har valt att bussarna skall gå 

gratis. Jag tycker det är fullständigt orimligt i det ekonomiska läget vi 

befinner oss i, ltl Sjölund. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Det är frågan om det är värt ens att besvara det, men en 

direkt felaktighet så måste jag faktiskt korrigera. Jag har inte överhu-

vudtaget talat en bokstav om att det skall vara samma och lika mellan 

glesbygden och Mariehamn, när det gäller stödet ens till kollektivtrafi-

ken, för det är det inte. Det har ingen begärt heller, utan det är självklart 

att glesbygden skall ha en fördel, det är alldeles klart. Regionalpolitik 

måste vi föra. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag tycker att en av de destruktivaste diskussioner vi har 

här i lagtinget är när man ställer regioner emot varandra, särskilt den 

här mellan landsbygd och stad, den borde utplånas. Tiderna har 

sprungit ifrån den konflikten. Det är som ledamoten Sjölund säger att 

stadsbussen kommer inte i framtiden att behöva gå bara inom stadens 

gränser utan den måste utvidgas till randkommunen. I det här fallet så 

har jag mycket lika uppfattning som ledamoten Sjölund, att landskapet 

skall inte bara stöda landsortsbussen utan även busstrafiken i Marie-

hamn, sedan om den är avgiftsfri eller inte, det avgör faktiskt stadens 

politiker, där har vi fortsättningsvis en majoritet. Nu skall vi komma 

ihåg att det här initiativet stöds i staden av samtliga partier, också cityli-

beraler, citycenter och cityobundna. 
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Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Jag vill gärna ta in miljöaspekten i stadsbussen. Det hand-

lar inte bara om Mariehamns stads miljö, utan det handlar också om 

områdena utanför Mariehamn. Om man jobbar på Ålands centralsjuk-

hus så finns den möjligheten att om man nu kommer från Lemland så 

kan man planera sin arbetsresa så att man åker buss in till Mariehamn 

och så kan man fortsätta med stadsbussen ut till sjukhuset som är ar-

betsplatspendling. Det är väl inget märkvärdigt på andra håll än möjlig-

en på Åland. På Åland skall man helst ha den egna bilen och gärna den 

egna bilen med sig in i affären eller arbetsplatsen eller så. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Eftersom det finns en motion i frågan, nämligen att buss-

trafiken i staden också skall stödas på någorlunda liknande sätt som 

landsbygdens trafik för att uppnå någon typ av regional rättvisa, så hop-

pas jag att vi i finansutskottet kan diskutera den här frågan vidare och 

jag hoppas att efter detta anförande att den också får liberalernas stöd. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Det var ett intressant anförande och jag delar mycket av de 

åsikter som ledamoten Folke Sjölund har. Vi behöver ta ett annat grepp 

kring kollektivtrafiken, vi behöver söka ytterligare synergieffekter mel-

lan landskap och mellan respektive kommun, som ju också Mariehamns 

stad är, en kommun. Det vill jag gärna göra. Det är två saker som kom-

mer emot, det ena är arbetsbördan som vi har på trafikavdelningen och 

att vi nu kommer att ingå ett treårigt avtal med bussbolagen, det är det 

första. Det andra är sedan kanske en kuriositet, jag tycker det är intres-

sant att vi på trafikavdelningen nu blir anklagade för att vara för fyrkan-

tiga när vi följer de direktiv som finns. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Jag försökte läsa texten och tolka den på, tycker jag själv, 

ett rimligt sätt. Trafikavdelningen har haft en lite strängare tolkning. 

Man kan se det lite på olika sätt, ja. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Anders Englund 

Herr talman! Det har varit mycket diskussioner om kortrutt osv. i skärgårds-

trafiken. Jag kan meddela att centern är åtminstone helt och hållet för en ut-

byggnad av kortruttssystemet. Sedan är det olika detaljer som kommer fram i 

frågeställningarna, men det är någonting som vi kommer tillsammans att 

satsa på. Ett moment som det har varit lite brist på medel inom trafikavdel-

ningen är asfalteringsarbetena. Vi vet att det är ett oerhört stort slitage på 

våra vägar och särskilt nu när vi har börjat få på dubbdäcken igen. Här är det 

flera vägar som börjar bli i dåligt skick och jag tror att man behöver titta på 

dem, finansutskottet behöver diskutera den här saken.  
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När man talar om den här skattefria försäljningen så måste man veta, när 

man diskuterar skärgårdstrafiken, att det är många som tycker att den är dyr. 

Man minskar summan i budgeten hela tiden och det betyder att man drar in 

turer och det blir sämre trafik till skärgården. Man måste då komma ihåg att 

man inte har gett den här trafiken de verktyg som är möjliga, då är det myck-

et olyckligt och orättvist egentligen, när man anklagar den för att den är dyr.  

I övrigt så är jag mycket bekymrad över den här diskussionen som har varit 

om sjöfartsnäringen. Vi håller på att tappa en hel del arbetsplatser som det 

flaggas ut och det betyder att det är ett bekymmer för våra ungdomar som vill 

segla på åländska fartyg. Samma sak är det kanske inom vår flotta också, 

inom skärgårdstrafiken, att det blir mindre och mindre arbetsplatser. Det är 

väl det som är risken när man diskuterar en bolagisering och privatisering, att 

de kan försvinna också till andra länder t o m. om man bjuder ut. Någonting 

måste vi ju göra för att få ner kostnaderna. Jag tror att finansutskottet skall 

titta mycket noga på det här och den här diskussionen, hur man kan lösa det 

här på bästa möjliga sätt för den här regionen. 

Ltl Mika Nordberg 

Herr talman! Jag skall fatta mig kort, jag glömde nämligen bort en av mina 

finansmotioner, nr 47. Jag vill till trafikminister Veronica Thörnroos komma 

med en konkret inbesparingsmöjlighet vad gäller gång- och cykelvägar. Istäl-

let för att bygga gång- och cykelväg intill nya Godbyvägen mellan Kantarellen 

och ÅCA, vilket landskapsregeringen nu planerar, så kunde leden dras via 

Dalkarbyträsk. Det skulle göra att kostnaderna för cykelleden skulle bli 

mycket mindre och det har bl.a. visat sig att man skulle slippa viadukter m.m.  

Det har även framkommit att förtroendevalda inom kommunen har visat 

ett intresse för den alternativa dragningen i ett tidigare skede, om jag har för-

stått saken rätt. Under motiveringen kan man skriva att ”Landskapsrege-

ringen överväger en alternativ sträckning för gång- och cykelvägen i 

Jomala mellan Kyrkby högstadieskola och Kantarellen.” 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Jag tycker det är bra om finansutskottet tittar på den här 

motionen som ledamot Nordberg lägger fram. Den har säkert många 

fördelar med sig. Jag ser fram emot utskottets betänkande. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos 

Herr talman! Jag skulle helt kort vilja konkretisera ytterligare delar av land-

skapsregeringens visioner och planer för trafikavdelningen. Det första gäller 

egentligen kollektivtrafiken, där vi har fört ett resonemang här i salen att den 

behöver utvecklas. Jag tycker att man kanske i debatten har gjort det lite väl 

enkelt för sig, man har färgat världen svart eller man har färgat den vit.  

När landskapsregeringen upphandlar kollektivtrafiken så är inte vi de enda 

som nyttjar den. Jag kan ge ett konkret exempel, om färjan är 25 minuter för-

senad av någon anledning, det händer, och bussen skulle stå kvar och vänta 

25 minuter, så betyder det att alla de passagerare, som står längs med vägen 

och väntar och även andra kombinationer, kommer att missa, kommer att bli 

efter.  
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Vad jag försöker säga är att kollektivtrafiken på Åland i dess nuvarande 

form är komplex, den är svårgreppbar och den är också svårhanterlig. Därför 

är det självklart landskapsregeringens ambition att vidareutveckla den, som 

jag tidigare har sagt. Jag tar fasta på det som ledamot Camilla Gunell sade ti-

digare, det är väldigt mycket på gång på trafikavdelningen och jag tror be-

stämt att landskapsregeringen skall slutföra de påbörjade projekten, åt-

minstone få lite mera fart på banan, innan vi går vidare med någonting nytt.  

När det sedan gäller bolagiseringen, så vill jag ta kraftigt avstånd från de 

generaliseringar som ledamot Roger Jansson gjorde här i debatten igår. Jag 

tycker inte att det är möjligt helt enkelt att dra en jämförelse mellan en sam-

manslagning av två kommunförbund och ett landskapsägt förbund till en 

helhet och å andra sidan en parallell till en bolagisering. Det man bör komma 

ihåg vid bolagiseringar, det är ju att man går från en inre egen marknad, ut på 

den öppna marknaden och det är aktiebolagslagen som i första hand blir sty-

rande.  

Jag skulle vilja ge en kort exposé hur man har hanterat det här på svenskt 

håll och finskt håll. Några av er var säkert här på plats den 6 april 2010 och 

tog del av finansrådet Arto Honka-Niemis beskrivning av hur man har gjort 

på finskt håll. Finska staten har en ägarandel i 59 betydande bolag. Största 

delen av bolagen, 37, fungerar på marknadsvillkor, de övriga 22 har special-

uppgifter. Målet för statens ägarpolitik är att statsbolagen och intressebola-

gen skall vara konkurrenskraftiga och lönsamma. Staten strävar efter bra di-

videndintäkter och stegring av innehavets värde. Bolagen utvecklas så att de 

skall vara lockande placeringsobjekt för även andra placerare på sikt. Statens 

börsbolag har inga specialuppgifter, fungerar alltså på marknadsvillkor, sta-

ten kan inte ställa upp särskilda mål för bolagen eller ålägga den särskilda 

skyldigheter. Staten har endast företagsekonomiska mål, ägarens mål skall 

hänföra sig till ägarstrategin, koppling till regeringsfunktionerna får ej exi-

stera. Staten koncentrerar sig på rollen som ägare och där är det väldigt vik-

tigt, det betonar han vid sitt framförande flera gånger, att utgångspunkten för 

aktiebolag som bolagsform är ett begränsat ansvar, möjliggör att ägare och 

ledning är separerade. Det tycker jag att vi skall ta fasta på.  

Gör man en kort översyn till svenska sidan, den presentades av Lars-Erik 

Fredriksen, så har man där 57 företag; 43 helägda, 14 delägda, omsättningen 

var 35 miljarder euro 2009. Ytterligare vill jag ge lite mera fakta, om bolagi-

seringar skriver man från svenskt håll så här ”Regeringen framhåller att det 

behövs tydligare gränsdragningar mellan förvaltning, politik och marknad. 

För statens del är en koncentration på kärnuppgifterna angelägen, det in-

nebär att bl.a. konkurrensutsatt verksamhet inte behöver bedrivas i myn-

dighetsform. Med en koncentration till kärnuppgifterna, ökar också förut-

sättningarna för effektivare statliga myndigheter.” Bara som ett komple-

ment till vad jag tidigare har sagt.  

Jag vill ytterligare säga att om det skulle gå snabbare att bolagisera än vad 

vi nu tror så är jag beredd att ta det steget, men jag vill återigen erinra lag-

tinget om att det inte har varit möjligt i våra närregioner. Jag tror inte att det 

har berott på inkompetens eller ovilja, utan så har helt enkelt fallet varit.  

Avslutningsvis, bästa lagtingsledamöter, skulle jag vilja tacka för en kon-

struktiv debatt. Speciellt vad gäller kortrutten känner jag att vi är väldigt nära 

varandra. Jag tror att vi tillsammans kommer att kunna utveckla ett 

kortruttsprogram som kommer alla ålänningar till fromma. 
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Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Ministern talade om kollektivtrafiken och visst finns det 

ett behov av bättre samordning av trafiken mellan bussar och färjor. Jag 

hoppas att det ska bli bättre vid nästa upphandling. De som kommer 

med färjorna till de olika hamnarna önskar nog att det ska vara möjligt 

att åka vidare med buss. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Jag är glad att minister Thörnroos tar upp resonemanget 

om kollektivtrafiken, särskilt dess komplexitet om man ser närmare på 

problematiken med de ögon som ministern sade, att det finns andra 

längs vägarna än skärgårdsbor som ska åka med de här färjorna. Det är 

särskilt svårt för pendlarna att använda sig av bussarna om du t ex har 

en färja som är 15 minuter försenad så förhindrar det längs vägen för öv-

riga trafikanter. Jag lyfter på hatten för ledamot Thörnroos om hon får 

allt det här att fungera så att alla blir nöjda. Det är särskilt så att skär-

gårdstrafikens bussförbindelse borde på något sätt fås in i ett annat sy-

stem. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Landskapsregeringens målsättning är att bussarna och fär-

jorna ska vara som ett löpande band, en tråd. En välutvecklad kollektiv-

trafik är så att man kanske bör i det framtida scenario när det dras upp, 

fundera på andra lösningar för kombinationsturerna till färjorna. 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! För att få det att fungera för pendlare och för att under-

lätta flyttning till randkommuner måste kollektivtrafiken vara smidig. 

Jag har erfarenhet av att man har suttit 15 minuter och väntat i Svinö 

när man har åkt hem från jobbet. Det är värdefulla minuter om man har 

familj där hemma som väntar. För att få helheten att fungera behövs det 

mycket tankearbete.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! För mig var det viktigt att säga igår att man inte kan hålla 

på med alltför många spår samtidigt. Mitt råd till trafikministern är att 

koncentrera sig på bolagiseringen och få den gjord och inte hålla på med 

privatiseringarna. Man måste inse realiteten där, det är otroligt svårt att 

få till någon marknad på det här området. Det är verkligheten. Istället 

för att köra huvudet i väggen med det ska man fokusera på bolagisering-

en. 

Det som ingen talar om, men som är väsentligt, är kortruttsinveste-

ringarna, hur de ska finansieras. Hur har man tänkt finansiera dem? Det 

är en avgörande fråga vilken ekonomi det ligger i att bygga ut dem och 

hur många år det tar innan man kan räkna hem investeringarna. 
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Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Lika naturligt som det är när man planerar kortrutten och 

beaktar alla de intressen som finns för att få en fungerande skärgårds-

trafik, lika naturligt är det att titta över finansieringsbiten och fundera 

vilken investeringstakt vi ska ha? Hur stor del ska vi stå för själva? Vil-

ken del ska vi ta privat? 

Det andra är ja, vi har fokus på investeringen, men i min värld ute-

sluts inte en konkurrensutsättning av driften med bolagisering. Jag vill 

återigen erinra om att vi ännu inte har prövat marknaden vad gäller 

driftsprivatisering av större fartyg. Det här är första gången vi gör det. 

Tack!  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ja, jag kanske har fel, men inte behöver man grunna 

hemskt länge innan man kommer på att det är ganska svårt att hitta en 

marknad. I alla fall i mitt huvud, efter de försök som har gjorts under 

årens lopp. Vad gäller finansiering av kortruttsinvesteringarna, hur tän-

ker sig landskapsregeringen att det ska göras? Är det helt enkelt över 

budget? Ska vi spara till investeringarna? Ska vi låna till investeringar-

na? Vilken typ av investeringsmodeller har man diskuterat? 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Frågorna är helt berättigade. Jag ska vara ärlig och säga 

precis hur det är. Vi har inlett diskussionerna i landskapsregeringen 

kring finansieringsbiten, investeringarna och kortrutt. Vi är i en på-

gående process och det vore fel av mig här, förrän vi har processat det 

klart i landskapsregeringen, att gå ut med detaljer, nå, detaljer är det 

inte, det rör sig om miljarder, men hur investeringsplanen ser ut. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Gun Carlson 

Herr talman! Det har frågats efter centerns egentliga åsikt när det gäller tun-

nel och jag vet att vår gruppordförande Harry Jansson har förklarat det, men 

det har frågats efter det ytterligare en gång. Därför vill jag förmedla det som 

jag känner att hela gruppen är överens om. Det södra alternativet kan inte bli 

någonting för tillfället, eftersom det är för många juridiska processer inblan-

dade. Det tar för lång tid och måhända är det inte det bästa alternativet. Det 

kan man säkert ha olika åsikter om.  

Ledamoten Danne Sundman beskrev också alternativet och det var väl 

tämligen korrekt. Jag vill ändå erinra om när finansutskottet för några år se-

dan, när jag satt ordförande, tog beslut om ordförande och kortruttsmed-

delande. Då åkte hela finansutskottet till Norge och tittade bl.a. på Hitratun-

neln och jag får säga att jag tror att den gången blev alla i finansutskottet 

övertygade om hur bra det är med en fast förbindelse till ett ösamhälle. Om 

hela lagtinget skulle prata med Hitrafolket, som vi hade chans att göra, skulle 

också lagtinget vara helt enigt om att det endast är en tunnel som gäller, en 

fast förbindelse. Ingenting kan slå en fast förbindelse till ett ösamhälle. Det är 

alldeles klart, jag är övertygad om det.  
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Nu vet vi vad som hände. Det är några skogsägare som startade processer 

och så rullar det vidare. För den skull får man inte tro att det här är en omöj-

lighet och att det är lagt på is. Nej, det tror jag inte, men det måste göras på 

rätt sätt så att man inte retar upp folk i onödan. Vi har i alla fall lärt oss i den 

här processen att vi måste starta processen på ett litet annat sätt. Det finns 

nog tid, det finns alltid tid. Med tanke på hur mycket bunkerkostnaden stiger 

idag så tar det inte länge förrän vi har förtjänat in en tunnel, som sedan är be-

stående. Jag vill bara göra helt klart att det är vad centern tycker i den här 

frågan. Det var på uppmaning av vår gruppordförande, så att vi inte lämnar 

några oklarheter. Tack. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Jag var också med på finansutskottets resa till Hitratun-

neln. Man kanske behöver ha ett litet inlägg här för jag tror inte på tun-

neln till ett så litet område som Föglö. Hitra är ett helt annat område, 

där finns betydligt mera människor och industrier. Jag blev inte överty-

gad fast jag var och tittade på tunneln. Tvärtemot blev jag fast i den upp-

fattningen att den här tunneln kanske inte är en så bra lösning.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Om vi talar bara om Föglö kommun så finns det inte så 

många människor på Föglö, men om vi talar om fler skärgårdskommu-

ner så blir folkmängden en annan.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är precis som ledamot Gun Carlson säger att när man 

besöker tunnlarna som finns om det sedan är på Färöarna, i Norge eller 

Island så får man den uppfattningen att det är det enda vettiga på sikt. 

Får man inte den uppfattningen frågar man sig var ens närvaro befann 

sig. I Norge har man 25 undervattenstunnlar idag, varav fem går till 

samhällen som är mindre än Föglö och bara till de samhällena. En sådan 

här tunnelsatsning som på sikt betjänar hela skärgården är i norska 

mått mätt absolut att rekommendera. Det är precis som ltl Carlson sä-

ger, hela lagtinget borde fara till Färöarna och träffa färingar och se på 

deras tunnlar och i övrigt se vad de tycker och tänker. Det lämnar stora 

spår. Det första man ska göra med nya lagtinget är att göra en studieresa 

till Färöarna och lära av dem. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Vi håller med om det. Innan jag åkte till Norge och såg det 

här och hörde folk presentera hur det var före och efter hörde jag också 

till tunnelmotståndarna. Det var inte bra med tunnel. Varför ska man 

bygga tunnel? Det är så lätt att säga när man inte vet. Vi är ense i den 

frågan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag noterade att ledamoten Gun Carlson sade att hon 

skulle tala om vad centern egentligen tyckte, jag förstod till skillnad från 

gruppledaren, som ju var ganska kategorisk och sade att man inte är för 

en tunnel. Ledamoten Gun Carlson menar att man inte är för just det al-

ternativet som diskuteras just nu. Det intressanta är väl oavsett vilket al-

ternativ man diskuterar här på Åland så är det folk som är emot. Så är 

det, så fort vi ska göra någonting så är det folk emot. Det viktiga är att 

om man gör en sådan här investering ska man klart och tydligt kunna 

utläsa att den här investeringen kommer landskapet att tjäna stora 

pengar på framöver. Med det menar jag att man från landskapets sida 

inte har kunnat presentera underlaget på ett trovärdigt sätt. Sedan fick 

man igång den här cirkusen. Problemet, ledamot Gun Carlson, är att 

centern har tagit ganska stort intryck av det motstånd som finns och se-

dan gick luften ur projektet, som jag tyckte att drevs på ett bra sätt tidi-

gare. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det var ju så att vår gruppordförande, Harry Jansson, var 

upp och sade ganska kategoriskt, tyckte han själv, att diskussionen med 

tunneln var över. Då menade han just det här södra alternativet. Sedan 

gick han upp i ett senare skede och på grund av ledamot Fredrik Karl-

ströms direkta fråga diskuterade vi i bänkarna att vi behövde förtydliga 

det här och förklara vad som gäller. Visst är det så, blir det norra alter-

nativet så kommer det att komma hur många besvär som helst. Från 

Lumparlands sida när man bygger en jättehög bro, det kommer att för-

fula hela området och kommer att bli en jättestor miljöpåverkan, man 

ska banka och greja. Det blir precis samma diskussioner, ingen vill ha 

förändring, man hittar fel i allting. Och får de här enskilda rösterna be-

stämma så blir det aldrig någon förändring. Tyvärr är det så i all demo-

krati, till demokratins ära så är det på det sättet. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! När det gäller det här så tror jag att ledamoten Gun Carl-

son och jag är helt överens. Jag noterade i inledningen av ltl Carlsons 

anförande att hon skulle berätta vad centern egentligen tycker. Nu har vi 

hört tre olika versioner. Jag om någon vet att centerns nuvarande 

gruppledare kan vara lite flexibel med vad som gäller och inte gäller, be-

roende på datum.  

Om vi tittar på det här projektet så är problemet att man inte på ett 

trovärdigt sätt från landskapsregeringen kunnat påvisa att det här är 

den stora samhällsnyttan, inte bara för Föglö utan för hela skärgården. 

Det här är den stora samhällsnyttan för hela Åland. Bättre kommunikat-

ioner leder alltid till utveckling. Det är ofrånkomligt. När man har det 

faktaunderlaget på plats kan man gå vidare. Då kan man klart påvisa att 

det här är en investering, som hela Ålands samhällsekonomi vinner på. 

Men nu blir det med det här som det mesta andra under den här rege-

ringsperioden, tyvärr ingenting. Det är riktigt illa. 
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Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Den juridiska processen är en verklighet. Där är vi redan. 

Det kan man ingenting göra åt, det måste vi vara överens om. Det går 

inte att göra något åt det. Jag sade också i mitt anförande att när man 

kör igång det här på nytt, nästa gång, vilket det kommer att bli, det är 

klart att det blir en tunneldiskussion en nästa gång, då måste man se till 

att man börjar den processen på rätt sätt, involverar de berörda i god tid 

och gör allt enligt konstens alla regler. Då har man i alla fall en lite 

större chans. Jag håller med om att det är bra om man kan beskriva den 

ekonomiska nyttan och samhällsnyttan i det sammanhanget i tid. Det är 

säkert sant. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Jo, det var bra att ledamot Carlson gick upp och förtydli-

gade detta lite. Det kan vara bra för framtiden. Nu kom det upp det jag 

tänkte säga i föregående replik, mellan ledamöterna Carlson och Eriks-

son, just det här med protesterna. Oberoende vilken större grej vi försö-

ker göra så stiger det upp ett gäng markägare och personer som blir 

drabbade av någonting, som är missnöjda och så vill man protestera. 

Det olyckliga i det här sammanhanget, ursäkta att jag säger det, men det 

var nog när vissa namn kom på den här protestlistan. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag håller med om att det blir olyckligt när sådana här 

processer stoppar upp, när man var så bra på gång och det var ett enigt 

lagting. Saker och ting händer på vägen och jag har inga kommentarer 

vidare om det.  

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag hade begärt replik som jag ändrade till ett anförande, inte 

för att jag tänkte bli så väldigt långrandig, men det var några viktiga saker. 

Det första var bolagisering. Som minister Thörnroos sade finns det bolagise-

ringar både i Sverige och i Finland som är både omfattande och komplice-

rade. SJ är ett exempel och olika energiverk osv. Ofta är det så att de är 

börsnoterade för att de är på en marknad som är konkurrensutsatt och det är 

alltså för andra motiv. När det gäller SJ så är det skäl att dela det i trafiken 

och själva banverket. Där har man faktiskt gjort så att man privatiserar olika 

banor och olika tåg. Det låter lite komplicerat och det fungerar inte. Det är 

alltså ett sätt som visar att privatisering och bolagisering är en svår process.  

När det gäller skärgårdstrafiken kan man mera jämföra med olika labora-

torier som har en viss kapacitet som myndigheten upprätthåller, men man 

ska också kunna sälja kompetensen. Ta t ex försöksstationen, det skulle vara 

någonting liknande. Man privatiserar en del av själva verksamheten genom 

att ta avgifter, att det verkar som ett bolag. Skärgårdstrafiken är så pass av-

gränsad och så pass icke-myndighetsberoende att en bolagisering skulle vara 

lämplig.  
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Vad det i grunden handlar om är själva styrningen och det som ministern 

sade om aktiebolagets begräsningar och möjligheter. Ett aktiebolag har be-

gränsningar i utdelningen i kapitalförvaltningen för att man ska sluta avtal 

med andra. Här tycker jag att den här diskussionen borde fortsätta så att man 

inte ska måla upp en så komplicerad bild av bolagiseringen som minister 

Thörnroos gör. Nu är det möjligen så att hon har rätt och jag har fel, men då 

göra man så att man argumenterar. Jag är nog beredd att försöka argumen-

tera för att en bolagisering faktiskt är enklare än vad som har sagts och också 

nödvändig. 

När det gäller tunneln baserar jag egentligen mitt intresse på ekonomiska 

frågor. Det är just det som vi i vår skärgårdsutredning kallar budgetslitage. 

Jag har jämfört i någon insändare att om man bor på hotell så är det billigt. 

Det kostar bara 100 euro per dag, eller vad det nu kostar, det vet jag inte, men 

i den storleksordningen. Det är bekvämt och det är inte så mycket pengar, det 

är väldigt lite pengar, 100 euro. Räknar man det här på några år blir en villa i 

500 000 klassen ett betydligt billigare alternativ för det är mindre budgetsli-

tage. Det är bättre kontroll och man kan utforma verksamheten, dvs. sitt bo-

ende som man vill.  

Därför blir frågan hur man ska finansiera kortrutt, som ledamot Gunell 

frågade, ungefär i samma stil när hon häromdagen sade att guldpengarna är 

borta. När man investerar är inte guldpengarna borta, utan då har man kapa-

citeten. Frågade man en gång i tiden hur vi ska finansiera vägarna på Åland, 

hur ska vi finansiera elnätet, hur ska vi finansiera hyresbostäderna? När det 

gäller Marstad finansierar man med subventioner, men också där investerar 

man för långsiktigt boende. Så är det också för skärgårdstrafiken. Om det är 

så att man inte minskar budgetslitaget så ska man inte investera. När man då 

räknar på en tunnel och den kostar 60 miljoner och räknar med en ränta som 

är normal i samhället, fem-sex procent eller något liknande betyder det att en 

tunnel betalar sig. Den minskar budgetslitaget som när det gäller Föglötrafi-

ken är två miljoner. Då kammar man hem investeringen och den betalar sig 

och det är det som finansierar kortrutt. Det betalar sig och då gäller det att 

göra på rätt sätt. Finansieringen är en förutsättning för att man ska spara.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! I grunden har jag samma syn som ledamoten Olof Erland 

när det gäller tunneln. Tyvärr finns det inte möjlighet politiskt att driva 

frågan vidare. Det får man acceptera. Själv gjorde jag ett ärligt försök 

med kortruttsmeddelande för fem år sedan bl a med att få tunneln till 

stånd. Det debatterades, utskottsbehandlades och processades vidare i 

olika budgeter. Det var ja, ja i majoriteten ända tills det blev lite mera 

konkretiserat och då blev det nej. Det var ju tråkigt, men det är så. Nu 

ska man göra ett nytt kortruttsbetänkande, fem år igen och sedan kom-

mer det att se ut ungefär som det såg ut då och vi har förlorat fem år. 

Det är lite tråkigt, men så är politiken. När man en gång kommer till 

skott med något stort så blir det nej och så börjar man från början. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jo, det är en följd av vårt politiska system där man ska få 

tillräckligt många med sig och får man inte det så kan man fundera på 

varför och sedan får man gå vidare. Nu tycker jag att det ändå är läge att 
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konstatera att man måste göra grundliga kalkyler, utredningar för att 

visa vilka alternativ som är realistiska när det gäller kortrutt. Ser man på 

vår demografiska utveckling och budgetsituationen så har skärgårdstra-

fiken blivit billigare. Den har faktiskt gått neråt rejält de senaste åren. I 

framtiden måste man hitta ett ännu mera effektivt system. Då finns det 

norra alternativet, det södra alternativet, kortare färjpass, men framför 

allt det som man idag kan göra är östra Föglö. Där borde man kunna 

enas om att gå vidare. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag upplever nog att kortruttsutredningar är lika mycket 

utrett som man har utrett Östersjön. Det finns en oherrans massa ut-

redningar om olika alternativ och priser så jag tror att till den delen är 

det nog klart utrett. Man måste bestämma sig för vad man ska göra. En 

del av det kortruttsmeddelande som gjordes för fem år sedan är faktiskt 

påbörjat nu av nuvarande trafikminister. Åva-Jurmo t ex är en liten pus-

selbit i det hela. Det går ganska trögt och det är ett jätteprojekt. Det 

bästa kanske skulle vara att titta på hur det ska finansieras allting. Att 

börja i den ändan. Vilken finansieringsform ska det vara? Annars stop-

par det säkert upp igen den dag vi ska ta upp pengar i budgeten. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Som jag sade i mitt anförande är finansieringen inte pro-

blemet om man sparar på driften. Däremot tror jag att de utredningar 

som finns, vad jag har kunnat se, visar att det norra alternativet är ett 

oerhört dyrt och komplicerat alternativ, som jag noterade att också ltl 

Gun Carlson sade. Det är numera juridiskt mer komplicerat än det 

södra. Broar är fruktansvärt dyra, jag tror att den här Putgarten-bron på 

Föglö-Lemland skulle motsvara i kostnader 150 miljoner medan tunneln 

är betydligt billigare. Nu borde man damma av alla kalkyler och norm-

priser på broar, bankar och tunnlar för att visa att så här kommer det att 

bli att se ut, sedan blir det andra komplikationer. Östra Föglö först och 

sedan bolagisering i samband med det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Camilla Gunell 

Herr talman! Bara några korta saker. Vi har under hösten inom partiet haft 

en tankesmedja för skärgårdstrafik. Där har vi bl a träffat representanter för 

Arctia, bolaget som handhar all skärgårdstrafik i Åboland. Man behöver 

kanske inte gå så långt över ån efter vatten utan man kan faktiskt i närområ-

det hitta modeller och goda samarbetspartner för hur bolagiseringen kunde 

gå till. Det är konstigt att man inte har mera diskussioner med dem som re-

dan har gjort förändringen. Där finns väldigt mycket att lära. De servar den 

åboländska skärgården där det i dagsläget bor ungefär 1 000 fast bosatta. Där 

har projektet ändå varit ganska lyckat. Man måste gå vidare med det här, ta 

in konsulttjänster i så fall från dem och få konkret hjälp, kanske t o m pro-

jektledning, som här nämndes för att få det här utfört. Man måste också be-

stämma sig för om man ska fortsätta ha trafiken i samhällets regi och bilda 

bolag, vilket jag tycker att är det riktiga, vill man bjuda ut allt till privat ent-
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reprenör, behövs inget bolag, det kan göras omedelbart. Det verkar inte fin-

nas stöd för en sådan övergång. Det handlar i stort sett om att bibehålla trafi-

ken i samhällets regi i huvudsak, men att mindre linjer i ett senare skede kan 

upphandlas. 

Arctia har i likhet med Åland behov av att hitta nya modeller för trafiken, 

hur man kan göra det snabbare, lättare och mera kostnadseffektivt. De har 

också ett väldigt gammalt tonnage. Här borde det åländska trafikbolaget 

samverka i högre grad med det åboländska trafikbolaget, både när det gäller 

planer för upphandling av kommande tonnage och att försöka verka för att få 

en nordisk standard på hamnar så att tonnagen kunde användas av båda bo-

lagen. Det här är en samarbetsmodell, som båda kunde tjäna väldigt mycket 

på. En långsiktig investeringsplan för tonnage kunde också gynna något lo-

kalt varv någonstans, som kunde få arbete under en längre tid. 

Vad gäller finansiering av kortrutt tycker jag att det är en väsentlig fråga, i 

motsats till ledamoten Olof Erland där pengar verkar vara något slags teorier. 

För mig är pengar pengar. Vi kan bara konstatera att det jag har kallat för 

guldpengar, dvs. de pengar som vi har haft besparade i den stora guldkistan, 

de är slut år 2012. Det är väl inte bara jag som har konstaterat det här inte. 

De räcker inte till några stora kortruttsinvesteringar. Frågan är helt relevant. 

Hur ska vi finansiera kortruttsinvesteringar? Ska man ha några privata inve-

sterare? Ska landskapet uppta lån och förverkliga det här? I så fall är det 

någonting man måste säga, att vi ska göra så? Nu har hela politiken gått ut på 

att man inte ska ha någon kontakt med någon bank i någon fråga överhuvud-

taget, men ska vi investera i den här mängden borde man konstatera att i så 

fall är det ett sätt att konstatera.  

Jag tycker att det borde klargöras i kortruttsmeddelandet, som trafikmi-

nistern säger att ska komma under december månad. Jag vidhåller fortfa-

rande att vi för vår del ser trafiken och kortrutten som ett medel, man måste 

ändå ha en annan målsättning eller ha klart för sig vad målet med alla inve-

steringar är. Det måste vara att se till att skärgården kan växa och att man 

kan få till flera arbetsplatser. Då krävs det, som jag ser det, vid sidan av trafi-

ken också satsningar som berör skärgårdens näringsliv. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Min åsikt är att den enda realistiska vägen är att få lös de 

större pengarna för de större kortruttssatsningarna än att bjuda ut det 

på privatdrift. Den årliga kostnaden är inbesparing i drift så den som 

bjuder lägst får det här projektet, bygga projektet och driva det i 25-30 

år till exempel. Om vi ska driva det är det via vår budget så det är garan-

terat dödfött då här i salen. Finns det mod att påta in 20-30-40 miljo-

ner, det blir lika mycket i underskott? Det kommer inte att fungera, man 

måste nog gå en annan väg. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag lyssnar med intresse och nyfikenhet på vilken typ av 

modeller som kan finnas för den här typen av finansieringar. Jag är lite 

tveksam till om de står på kö, den här typen av privata investorer, men 

jag kan ha fel. 
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Nå, säkert finns det, bl a när vi funderade lite mera på 

tunneln, på den tiden när det begav sig, fanns det sådana exempel att 

man bjuder ut tunneln för bygge och drift på 20-30 år och så begär ent-

reprenören hur mycket betalt man vill ha per år, bygget ingår. Kalkyler-

na visade att dagens trafik skulle finansiera en tunnel, men det är klart 

att det beror på om det finns aktörer. Säkert får man anbud, men om de 

är billigare än dagens trafik vet man inte förrän man har fått in det och 

tittat på det. Ingen här i salen skulle våga ta upp 50 miljoner för 

kortruttsprojektet under några år och att det skulle vara lika mycket mi-

nus i budgeten speciellt när man ska börja konkurrera med annat. Det 

politiska modet kommer nog att svika ganska mycket tror jag. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ja, det första steget är att ha en realistisk bild av vad man 

verkligen i praktiken kan förverkliga. Vi har säkert alla här idéer och 

drömmar om hur det kunde vara, men när trafikministern började tala 

om miljarder är det klart att man reagerar på sådana summor. Det är 

viktigt att man får en konkret plan för hur det här kunde gå till. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Jag vill återigen beröra finansieringen och jag upprepar 

det jag sade tidigare. Landskapsregeringen återkommer till lagtinget 

med finansieringsplan för kortruttsinvesteringar efter att det är färdigt 

processat i landskapsregeringen. Det var det första jag ville säga.  

Vad sedan gäller Arctia och deras process kan man lugnt säga att det 

har varit en flerstegsraket, den tog sex år. Jag vill erinra lagtinget om 

det. Avslutningsvis har vi ett samarbete med Arctia och vi har också 

samarbete med andra aktörer. Självklart är det så att eftersom vi är 

ganska små så finns det en vinst i att vi samarbetar och det är helt natur-

ligt att vi gör det. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Om jag minns rätt så var det så för Arctias del att de först 

gick över att vara inom statlig verksamhet till att bli ett statligt affärs-

verk och från att ha blivit ett affärsverk så blev de sedan ett bolag. Den 

omvägen behöver vi på Åland inte gå utan nu handlar det om att gå di-

rekt till en bolagisering. Jag underskattar inte processen, den kräver sä-

kert både tid och kraft och energi och kanske även lite resurser att få det 

gjort. Av debatten att döma verkar det vara en idé som har ett brett stöd. 

Jag vill visa på vidare samarbetsmöjligheter för Ålands del med det åbo-

ländska bolaget, som både handlar om en långsiktig upphandling av 

tonnage och försöka få en mera likvärdig standard vad gäller hamnar. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Jag vill på intet sätt verka negativ vad gäller tidsaspekten 

vid bolagiseringar. Jag vill inte skrämma och säga att det är krångligt 

och svårt, men det finns fakta. Om vi tar Arctia som ett exempel, om jag 

minns rätt nu från det mötet vi hade med dem, så var det så att den 
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första delen som man isolerar och sedan verkar Indoors inom bolaget, 

det var den lätta biten. Det tog fem och ett halvt år att få det till ett af-

färsverk. Att det sedan tog bara sex månader att få det från ett affärsverk 

till ett aktiebolag berodde närmast på de hot som kom från EU eftersom 

man hade kringgått konkurrenslagstiftningen. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Jörgen Strand 

Herr talman! Jag kommer inte att beröra skärgårdstrafiken, det har vi re-

dogjort för i vårt gruppanförande. Kort kan jag säga att det är viktigt att man 

har målet klart, vad ska man göra med kortruttstrafiken förrän man sätter 

igång investeringarna. Sedan när vi har enats om målet, vår åsikt är den som 

blev framförd i vår motion.  

Det var inte därför jag begärde ordet utan jag blev inspirerad av debatten 

med kollektivtrafik. Det är något som jag har funderat på i många år och har 

haft anförande om tidigare. Det är lite så med skärgårdstrafiken att man kör 

på enligt gammalt mönster, gamla linjer. När pengarna inte räcker till måste 

man stryka på turerna och linjerna. Man kan fråga sig om det är ett effektivt 

sätt att använda pengarna på. Det är ganska få som kan åka kollektivt idag. 

Tar man t ex för landsbygden, var som helst, en barnfamilj t ex, som ska föra 

ett barn till dagis, det är omöjligt att bussen stannar och väntar medan du för 

ditt barn till dagis och så åker du till jobbet. Det utesluter alla barnfamiljer att 

åka buss och ofta är konsekvensen att man måste ha två bilar i familjen.  

Den andra stora gruppen som inte kan åka kollektivtrafiken idag är alla 

som skiftesjobbar, inom vården, restaurangbranschen och annan ser-

vicebransch och liknande. Jag brukar själv åka buss ibland. Åker jag med 

morgonturen där skoleleverna finns med så kan det vara rätt fullsatta bussar, 

men åker jag mitt i dagarna, det går rätt så många turer faktiskt, brukar det 

vara jag och någon till. Ibland är det ltl Runar Karlsson och jag som brukar 

åka bussen och ha en diskussion på väg in till stan.  

Man kan fundera på vad behoven är och vad har vi för möjligheter och re-

surser att utnyttja det här som är viktigt för regionalpolitiken. Jo, man har 

pengen som landskapet sätter på busstrafiken, man har pengen att spela med 

som är reseavdraget från regionen. Reseavdraget från regionen är bra region-

alpolitik, 73 procent av arbetsplatserna finns på sträckan Mariehamn-Godby 

och de flesta människor ska dit på arbete. Vad kan man göra? Ett förslag som 

jag har funderat på är att ha kvar reseavdraget, men bara ge det för samåkan-

det. Man kunde spara på miljön, man kunde kanske ta bort trycket på de 

minst belagda bussarna och i förlängningen skulle också kommunerna kunna 

tjäna lite pengar för man antagligen minskar avdragen och kommunerna får 

lite mer skatteintäkter.  

Min poäng till trafikministern är att man måste börja från rent bord och 

utgå från vad behoven är, vilka är möjligheterna att åka buss idag och vilka 

har inte möjlighet att åka buss idag. Är man låst vid den gamla linjetrafiken, 

från punkt a till punkt b, kommer det att kosta mera pengar. Tänk lite nytt, 

kanske sätt in reseavdraget, tänk nytt för dem, utgående från miljöperspektiv 

och kommunalekonomiskt perspektiv. Då hittar man kanske nya saker att 

jobba med. Tack! 
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Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är precis så som ledamot Strand säger, det är ett 

gammalt tänkande och gammal struktur i botten och därför utesluter 

man många grupper från att åka kollektivt. Man kan aldrig göra så att 

alla kan åka kollektivtrafik, det finns specialbehov. Med det som vi har i 

vår motion sammanför man folk som har möjlighet att ta med en med-

passagerare och sådana som vill samåka. Tar man t ex skiftesarbetare 

och barnfamiljer så kan det finnas många som har samma beteende-

mönster, men vet inte om det, t ex sådana som jobbar på sjukhuset och 

slutar tillika och ska åt samma håll, kör efter varandra, en person i varje 

bil kunde samåka lika bra. Därför behöver man utnyttja ny teknik och 

framför allt sociala medier för att följa upp de här människorna. Sedan 

sammanflätat med traditionell kollektivtrafik och också anropsbaserad 

kollektivtrafik. Man kan ha skräddarsydda turer, som ändrar från dag 

till dag, som man har på flera håll runt om i världen, t ex i Sverige. Den 

här helheten är ett nytt system och då kan många fler åka kollektivt. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag har ingenting emot att titta på den här biten. Alla vet 

att ålänningens bästa vän är bilen och den är kanske flexibel när det gäl-

ler att hitta individuella lösningar, men skulle man gå ihop och åka från 

min by eller byn omkring, fyra i samma bil skulle man få en otrolig mil-

jövinst. Du kan stanna vid dagis och sedan åka vidare. Sedan turas man 

om att köra och då skulle man som bonus få ett avdrag i kommunalbe-

skattningen istället för fyra vilket också skulle ge ett tillskott till den 

kommunala kassan. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jo, det är återigen som ltl Strand säger att ålänningen är 

fäst vid sin bil, men jag säger som Rocky Balboa att kan jag ändra så kan 

alla ändra. Jag åker buss och har årskort på bussen och jag tycker att det 

är väldigt bekvämt. För att flera ska kunna göra som jag, jag har det bra 

för jag har busshållplats på tomten, så måste man få den här mera ut-

vecklade trafiken med matartrafik osv. När man ser på de ekonomiska 

resurserna så är det precis som ledamot Strand säger, man ska se stödet 

som vi ger direkt via budgeten till kollektivtrafiken och sedan ska vi 

också se det stöd som vi ger till alla privatbilister som kör själva med sin 

bil. Det är ett mycket bra förslag att se över avdragen så att man upp-

muntrar till samåkning. Man får inget avdrag om man är helt ensam i 

bilen eller något mellanting. Det är en mycket bra idé att fläta in i det 

nya systemet. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jo, i grunden är vi ense om att vi behöver se över det här 

och också de flesta åtgärderna. Fortsätter vi som nu kommer det att gå 

som med skärgårdstrafiken. Eftersom landskapsregeringen har ett stort 

antal miljoner i underskott har man inte råd att subventionera alla de 

tomma bussarna som kör idag. Det viktiga är att man tittar nytt på det 

här. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Jag vill bara tacka för de, enligt mitt tycke, kloka syn-

punkter som ledamoten Jörgen Strand för fram. Det stämmer mycket 

väl med mina egna målsättningar och visioner. Det har också i replik 

kommit många bra synpunkter på kollektivtrafiken. Jag är beredd att 

sätta den arbetstid på det som det låter sig göras. Vi ska alla vara med-

vetna om att det här är ett jättejobb som ska göras, men jag påbörjar det 

i alla fall. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag tackar för att man sätter igång jobbet och jag hoppas 

att det syns något resultat i nästa års budget. Man får inte bara rygga 

undan för att det är besvärligt. Det viktigaste som skulle kunna göra det 

enklare är om man sopar bort teoretiskt allt som finns idag och tänker 

utgående från behoven och vilka möjligheter som finns för individerna 

att ta sig till arbetsplatsen som till 73 procent finns på axeln Godby-

Mariehamn. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Anders Englund 

Herr talman! Ledamot Mika Nordberg var uppe tidigare i talarstolen och ta-

lade om motionen och gc-vägen till Jomala. Det är en sak som finansutskottet 

behöver titta på, hur man ska kunna lösa det. Jag drar mig till minnes att det 

var någon trafikräkning på vägen tidigare och det är en av de mest trafike-

rade. Jomala Kyrkoby är ett område som växer och det är många som pendlar 

och även far hem och äter. Det ligger i tiden. 

Det talas i många anföranden om skärgårdstrafiken och hur vi ska tillsätta 

olika arbetsgrupper för att komma vidare och diskutera oss samman och ha 

samarbetspartners också. Här nämndes bolagen i riket. Kanske man ska ta en 

diskussion direkt med toppen i Helsingfors, hur vi ska kunna lösa trafiken 

mellan riket och Åland över skärgården. Jag har förstått att någon av utre-

darna, kanske Otto Hojar, har diskuterat möjligheterna. Han har väl tyckt att 

de ska ta sig över Föglö och vidare till Nagu den vägen.  

Oberoende om det blir där eller på norra linjen är det kanske en fördel för 

landskapet Åland och skärgården om man går in för sådana här saker också. I 

de här grupperna måste man ta upp till diskussion, det är det som är det vik-

tiga. När man diskuterar skärgårdstrafiken och tar upp saker och ting måste 

man tänka på vad man ställer för frågor för man måste också vara nöjd med 

svaret. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! När det gäller gång- och cykelvägar har landskapet gått in 

för en policy att längs med huvudvägarna ska man ha gång- och cykelvä-

gar till Eckerö, Vårdö, Lumparland osv. När det gäller sträckan Marie-

hamn-Godby fattas det en sträcka. Det finns draget i Karrböle in via 

Kyrkoby och det finns till Dalkarby. Det är den sträckan som vi säger att 

landskapet kan bygga istället för att bygga längs stora vägen. Då skulle 
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man slå två flugor i en smäll. Det finns dock en sak som måste lösas och 

det är att det går åt ganska mycket produktiv jordbruksmark om man 

bygger gång- och cykelbanan från Kyrkoby till Dalkarby. Det bör man 

fundera på så att markägaren inte går miste om produktiv mark. 

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Jo, det är en sak som man bör ta i beaktande. Nu är det så 

att man är nära Dalkarby träsk på den sidan och idag är det viss trafik 

som redan är förbjuden där och det ställs väl krav på odling också ef-

tersom man är nära en vattentäkt. Jag tror inte att det är så stort be-

kymmer om man bygger den i omedelbar närhet till vägen. Det har vi 

gjort på alla andra huvudvägar. Vid huvudvägen finns det också åker-

mark som kommer att drabbas beroende på hur man drar den. Jag tror 

inte att om vi sätter de här båda alternativen mot varandra att det är 

rakt från Dalkarby till Kyrkoby. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Vi är överens, men jag vill att vi ska få den optimala och 

den billigaste lösningen för landskapet och de fördelar som finns i och 

med att vi kommer till centrum i Jomala. Vad jag vill påpeka är att man 

inte ska ha en dragning som tar bort produktiv mark i onödan om det 

finns möjligheter att hitta lösningar utan att ta bort och inte bara gå 

raka spåret. Det var det som var min poäng. 

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Ja, jag tror att vi är överens i det mesta, Jomala politiker 

och jag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Då kan vi konstatera att trafikavdelningens förvaltningsom-

råde är färdigt diskuterat. Vi går nu över till näringsavdelningens förvaltningsområde. 

Minister Torbjörn Eliasson 

Herr talman! Jag trodde att jag skulle få börja på förmiddagen redan, men nu 

är klockan redan snart 2. Att beskriva näringsavdelningens budget på sju mi-

nuter låter sig inte göras, så bästa lagtingsledamöter jag förutsätter att ni stäl-

ler frågor under debattens gång och jag ska försöka besvara dem i repliker el-

ler återkomma i ytterligare anföranden! Sedan, herr talman, ber jag på för-

hand om ursäkt för att jag kanske kommer att överskrida den rekommende-

rade taltiden en aning. 

Allmänt i detta tuffa budgetklimat, som lågkonjunkturen och den stora 

nedgången i landskapets inkomster utsatt oss för, är det viktigt att förändra 

strukturer. Vi är väl alla i salen rätt överens om att de riktigt goda åren med 

höga klumpsummor och flitpengar knappast kommer tillbaka. Det är nog 

bäst att vi räknar med att guldåren inte kommer igen och att vi, även med 

förbättrade prognoser, måste spara och skära ner där det går – utom i kärn-

verksamheterna vård, omsorg och utbildning, inom vilka målsättningen är att 

producera den service som behövs, men självklart på effektivast möjliga sätt. 

Regeringens målsättning är att så fort som möjligt få budgeten i balans 

igen, men det är ingen lätt ekvation att lösa. För två år sedan när vi gick in i 

lågkonjunkturen, minns jag att jag i min roll som ordförande för finansut-

skottet sade att vi måste räkna med en femårsperiod innan det är möjligt att 
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få utgifter och inkomster att åter mötas. Tyvärr, bästa kolleger, är risken 

överhängande att jag får rätt i något som jag helst av allt vill ha fel i. 

Herr talman! En förändring till en långsiktigt hållbar budgetekonomi ford-

rar minskningar av konsumtionsutgifterna, vilket i klartext i huvudsak bety-

der minskning av personal. Att göra drastiska och omedelbara personal-

minskningar eller att i praktiken skära bort verksamhetsformer har visat sig 

lättare sagt än gjort.  

Näringsavdelningen har de mest pressade ramarna även i år och vi är fak-

tiskt ensamma om att minska konsumtionsutgifterna, vilket visar avdelning-

ens förmåga att ta sitt ansvar och vara flexibel. Trots det ställs ständigt förny-

ade krav på näringsavdelningens organisation och budget! Är det inte kons-

tigt att man vill strypa motorn i vår ekonomi? 

Flera strukturella reformer är aviserade och under genomförande på nä-

ringsavdelningen.  Avbytarservicen kommer långsiktigt att avsevärt minska 

på budgetslitaget med det reformpaket som nu är på gång – en budgetlag 

som redan nästa år sänker kostnaderna med flera hundratusen euro per år 

jämfört med tidigare. 

Kostnaderna för försöksstationen och för Guttorp har minskats kraftigt 

under några år och vi arbetar med nya möjligheter och spår att behålla verk-

samheterna kvar, men under ändrade former där privatisering är ett alterna-

tiv. En förutsättning för att kunna privatisera försöksstationen är att vi nu 

kan ge signalen att nu föreslagen nivå är långsiktig! 

Herr talman! Det har igen framförts kritiska synpunkter om näringsavdel-

ningen, att allt för mycket personal och resurser ägnas åt primärnäringarna. 

Men, handen på hjärtat, nog känner väl alla i den här salen till att näringsav-

delningen måste följa de lagar vi har och att vi är hårt uppbundna av EU-

byråkratin och de fastslagna programmen för fiskeri-, jordbruks- och region-

ala program och avtal? Alla vet också att det med de instrument som finns till 

förfogande är omöjligt att föra en fullfjädrad näringspolitik på Åland. Jag vill 

påstå att vi trots krympande anslag förnyar oss och gör allt för att serva hela 

näringslivet. 

Samarbetsgruppen naringsliv.ax bildades inför ”Företagsamhetens år” 

2009. Vi har fortsatt att mötas i den gruppen och bestämt att permanenta 

den. Där möts representanter för näringslivsorganisationerna, närings- och 

utbildningsavdelningarna, AMS, ÅTC med flera och vi kan göra mycket vär-

defulla avstämningar. Under vårt senaste möte förra veckan diskuterades 

bland annat avbyråkratisering, producentansvar, källskatteproblematiken, 

turismstrategin med mera. Vi enades också om en arbetsgrupp, som ska för-

bereda det näringslivsseminarium som vi ska hålla i april 2011 med tillväxt 

som tema. 

Efter samgåendet mellan handelskammaren och köpmannaföreningen till 

Ålands näringsliv har man bett om att få överta domänen naringsliv.ax, vilket 

vi från näringsavdelningen tycker är bra. Vår hemsida kommer istället att 

heta naringsnytt.ax. Det betyder även att vi ska hitta på ett nytt namn för 

gruppen, kanske det kan bli näringslivsdelegationen eller något liknande. Vi 

har inte diskuterat det ännu, men vi måste hitta på ett nytt namn.  

Egentligen börjar arbetet med nästa budget nu. Nu börjar man redan tänka 

på nästa budget för 2012. Det är nu under remissdebatten som nya idéer stöts 

och blöts och det är från och med nu som vi har 4-5 månader på oss att forma 

politiken innan budgetprocessen tar fart på allvar och startar på avdelningar-
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na, under vårvintern nästa år. Inför den processen har jag redan bjudit in nä-

ringslivsdelegationen. Där kommer vi att diskutera inför budgetbehandlingen 

vad som är viktigt för näringslivet. 

Herr talman! Miljöåtgärder diskuterades flitigt igår och jag är den första 

att hålla med om att det inte bara är en fråga för vår miljöavdelning – tvär-

tom så bör vi alla prioritera den frågan. På näringsavdelningen drar vi också 

våra strån till stacken. Om två veckor tar vi beslut om stöd för icke produktiva 

investeringar. Det innebär att stöd beviljas till jordbrukare som är anslutna 

till miljöstödet. Stöd kan beviljas för bland annat 

- återskapande av naturbetesmark  

- återskapande eller nyskapande av lövängar, men framför allt 

- anläggning av mångfunktionell våtmark 

Stöd kan beviljas för anläggning av en våtmark och våtmarksliknande 

översvämningsområden i avrinningsområden för diken, som mynnar ut i 

känsliga vattenområden. Om det anses nödvändigt, kan stöd också beviljas 

för anläggning av en våtmark på någon annan plats som är lämplig i natur-

hänseende och ändamålsenlig från miljövårdssynpunkt.  

Våtmarkerna ska i första hand anläggas genom uppdämning på naturligt 

lämpliga platser. Till våtmarkens areal räknas även skyddsområden som är 

tillräckligt stora med avseende på skötseln. I budgeten finns pengar som bör 

räcka till i varje fall 15 ha nya våtmarker. Häromdagen pratades det om fem 

hektar, men det torde räcka till 15 hektar våtmarker. Även på landskapets 

egna markområden planeras anläggande av våtmarker.  

Vi har också projektet Lokal miljö vars syfte är att minska näringsläckaget 

till Östersjön i linje med Östersjöstrategin! Det riktar sig till företagare, mar-

kägare, kommuner och intresseorganisationer och målet är att medverka till 

att konkreta satsningar inom vattenmiljövårdande åtgärder genomförs, till 

exempel våtmarker! Projektet skall medverka till en utveckling av det natur-

liga kretsloppet, bättre utnyttjande av stallgödsel och restprodukter från 

livsmedelsindustrin med mera.  

En annan ändring, herr talman, som just är färdigt beredd är ändringen av 

våra allmänna stödprinciper som kommer att göra det möjligt att på ett 

bättre sätt stöda Cleantech-företag och miljöprojekt! Så, herr talman, visst 

arbetar vi för en bättre miljö även på näringsavdelningen! 

Sedan några ord om framtiden och LBU. I lagtinget har det ibland sagts att 

stöden kommer att försvinna nästa period. Vissa tror det, men det stämmer 

inte. Kommissionen arbetar för en fortsatt stark och marknadsanpassad CAP, 

där såväl direktstöden som LBU-stöden kommer att finnas kvar. Kommiss-

ionen säger att landsbygdsutvecklingsprogrammet fortsatt kommer att vara 

ett mycket viktigt instrument inom jordbrukspolitiken i EU med särskild in-

riktning på att skapa ett hållbart europeiskt lantbruk. De övergripande mål-

sättningarna kommer förmodligen att vara konkurrenskraften inom jordbru-

ket, hållbart utnyttjande av naturresurserna och en balanserad territoriell ut-

veckling över hela EU, men, och det är viktigt, miljö, klimatförändringar och 

innovation är fokusområden för att politiken skall vara stödjande för 

EU2020.  

När det gäller åtgärder säger man att det kommer fortsatt att finnas behov 

för en bred uppsättning åtgärder; investeringsstöd, miljöstöd, stöd för inno-

vationer och kompetensutveckling etc. Kommissionen har som målsättning 

att åtgärderna skall bli ännu mer anpassade till de olika regionernas speciella 
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behov. Det är bra. Ytterligare vill man att t ex miljöstöden skall bli mer rik-

tade och vassare så att effekten och nyttan blir lättare att mäta jämfört med 

många av dagens relativt generella svårutvärderade miljöstöd. 

Det var något av tankarna och det är just nu och nästa år som det här 

kommer att läggas fast för den nya programperioden. Det är då som det kan 

göras ändringar. De program vi har idag måste vi följa. 

Till sist, herr talman, vill jag säga några ord om en unik möjlighet för 

Åland! Ja, igår var det champagne. Den är viktig för näringsavdelningen, den 

är viktig för hela Åland. Det extrema intresse som igår bevisades då drygt 100 

ackrediterade journalister kablade ut sina nyheter om världens äldsta cham-

pagne, gav mig en ännu klarare bild hur det åländska näringslivet kan kapita-

lisera på skatten. Det kan vi göra i flera generationer framåt.  

Jobbet så här långt, från upptäckten till pressjippot igår, har skötts mycket 

professionellt enligt min mening. Alla som har varit med och arbetat är värda 

mycket stort beröm. Bara en så enkel detalj som konferencieren igår hade 

kunnat stå på vilken internationell scen som helst och sköta det här jobbet. 

Det var ett stort nöje att se på det här arrangemanget. Många har lagt ner ett 

enormt arbete och lyckats! I landskapsregeringen har vi haft många över-

läggningar och många tips har kommit från ålänningarna. Det rullar fortfa-

rande in tips, det kan ansvariga minister intyga senare idag.  

Landskapsregeringen tog igår beslut att öppna två flaskor och bjuda värl-

den på innehållet – det blev en stor framgång. Landskapsregeringen gjorde 

också några avsiktsförklaringar om framtiden. Strategin att inte säga allting 

på en gång har varit väldigt lyckosam. Det gäller att tänka sig noga för och 

släppa lite sakta men säkert. Det gör att intresset triggas.  

Vår champagne blir faktiskt äldre för varje år som går. Den är unik och ex-

klusiv och vi har med största sannolikhet världens äldsta. Det är en skatt som 

vi och det åländska näringslivet skall utveckla! Det är här på Åland som 

champagnen skall beses och avnjutas, det är här som vi bygger upp en helt ny 

och exklusiv besöksturism och industri runt champagnen. Det här blir starten 

på det nya Åland, alla gourméer runt om i världen kommer hit och äter god 

mat och dricker gott. Det här blir en intressant sak för näringslivet och inte 

minst för livsmedelsklustret.  

Självklart ska vi ta hjälp av stora champagnehus, som med sina starka va-

rumärken kan skapa en ädel dryck med en droppe av vår champagne i. Vi ska 

ta hjälp av dem som vill vara med och berätta storyn för hela världen. Men 

och det här är det viktiga - Åland har nu för första gången greppet om något 

riktigt stort och det skall vi inte släppa. Kloka och övertänkta beslut ska vi 

fatta i framtiden. Det jag sagt om champagnen gäller givetvis också ölet – vi 

ska se till att utnyttja det maximalt för åländska näringar! 

Herr talman, med tanke på den pågående turismstrategiprocessen vill jag 

säga att min vision för Åland är att Åland är det attraktivaste resmålet i Nor-

den. Nummer 1 senast år 2020! Champagnen kommer att hjälpa oss. Nu har 

Åland fått sitt Eifeltorn – vi finns på allvar på världskartan från och med 

idag! Nu ska vi ha självförtroende och jag är övertygad om att vi på tio år kan 

fördubbla turismens andel av Ålands BNP! Tack, herr talman! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Minister Eliasson lever i ett champagnerus fortfarande. Det kan man ha 

förståelse för och det är säkert behagligt. Det är förunderligt att Åland 

tydligen av flera olika skäl lever gott på alkohol i olika former. Det är en 

fråga som inte ingår i den här budgeten, möjligen i nästa eller i en till-

läggsbudget. Vi har ju ännu inte fått diskutera frågan i lagtinget.  

Jag tänkte hålla mig till näringsavdelningens förvaltningsområde. Det 

är de facto så att man skär ner på de flesta program. Man skär ner på det 

regionala utvecklingsprogrammet med 98 procent, med strukturpro-

grammet för fiskeri på samma sätt och man skär också ner på landsbyg-

dens utvecklingsprogram utom de direkta stöden till jordbruket. Så på 

vilket sätt får vi nya jobb med det här? 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Jag har faktiskt inte smakat på champagnen, men jag har 

sett folk som har smakat på den. Ska vi förändra vårt varumärke från al-

kohol till något annat? Jag ser champagnen som en gammal kulturskatt 

osv. Det handlar inte här om det råa drickandet utan det handlar om nå-

got helt annat.  

Ltl Barbro Sundback ställde sig också frågande till de direkta stöden 

som skärs ner. Jag antar att ledamot Sundback tänker på investerings-

stödet. Det är ett stöd som kommer att skapa många jobb. Dels kommer 

det att förändra strukturerna, dels kanaliseras de pengarna direkt ut till 

dem som utför jobbet. Byggjobbarna t ex. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ministern fattar inte riktigt vad jag talar om. Om han tittar 

i sin egen budget ser han vad gäller de EU-program som landskapet har 

gått in och jobbar med, att man har tagit bort alla pengar 2011 för den 

regionala utvecklingsfonden, man har tagit bort fiskeripengarna, LBU-

axlarnas sista pengar, det är bara till lantbruket. Var ska innovationerna 

komma? Var ska de nya jobben komma? Det är klart att champagnen är 

bra, men hur många jobb blir det om inte näringsavdelningen strukture-

rar om? Det är trots allt bara någon procent som jobbar. Champagnen 

vet jag inte hur många den kan ge, men inte tror jag att det är massor 

som sysselsätts via den. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Ok, vi slutar tala champagne nu. Det handlar inte om att vi 

har dragit ner. Jag tror att ledamot Sundback tänker på att det inte har 

lagts till mera pengar på vissa ställen. Det beror på att det redan finns 

mycket pengar och det har att göra med det som diskuterades igår, vår 

icke transparenta budgeteringsteknik. Man måste titta, när det gäller re-

servationsanslag, fyra år tillbaka och se hur mycket pengar det finns. 

Regionala utvecklingspengar som ledamot Sundback pratade om, där 

finns det två och en halv miljon att tillgå och därför har det inte satts 

mera pengar på det i år. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag vill för min del gärna tacka för den insats landskapsre-

geringen gjorde i champagnefrågan, men jag tänkte rikta mitt tack till 

vicelantråd Lundberg i ett senare skede. Vad gäller uppsättningen an-

ställda på näringsavdelningen, som vi har lyft upp, säger ledamot Elias-

son att det beror på EU att vi har en sådan fokusering på primärnäring-

arna. Till viss del kan jag hålla med om det, men inte helt och hållet. Det 

tror jag att ledamot Eliasson också känner till. Inte har EU krav på att 

näringsavdelningen ska ha två tjänstemän inom viltvården, nio inom 

skogsbruk, fyra på fiskeri och inte heller någonting om vare sig Guttorp 

eller försöksstationen. Tycker inte minister Eliasson att det är en viss 

obalans mellan primärnäringarna och alla de övriga näringarna i vårt 

samhälle som också borde få stöd. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Jo, det kan jag hålla med om, om man jämför t ex med av-

trycket i BNP så finns det mycket mera människor som behandlar de här 

frågorna än vad det finns för övrigt näringsliv, ja. Men det har sin för-

klaring och den förklaringen nämnde jag här och jag har förklarat den 

många gånger. Den beror på de lagar vi har och den beror på att vi är 

anslutna till EU och att vi är skyldiga att hantera EU-byråkratin. Jag har 

varit en kort tid på avdelningen, men jag ändå för det första säga att vi 

har otroligt duktiga människor som arbetar där. De kan sin sak, jag blir 

imponerad. De har en jättestor arbetsuppgift för att hantera byråkratin 

när det gäller EU. När det gäller viltvården, exempelvis, är det lagarna 

som styr. Vi har alltså lagar som vi måste hantera. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Argumentet med EU-byråkratin håller inte. Om vi har 

egen lagstiftning när det gäller viltvård är det något som en minister i så 

fall kan ändra på om man finner det behovet. Det är precis samma sak 

när ministern ändrar på behovet av avbytarservicen, han har det in-

strumentet i sin hand. Alltså min fråga är den, hur ska vi skapa ekono-

miskt utrymme inom vår förvaltning så att vi får fler och ökad kompe-

tens inom de sektorer som växer och kan ta det åländska samhället till 

en ökad tillväxt? Hur ska vi skapa tillväxt i vårt samhälle? Hur ska vi 

skapa fler arbetsplatser? Jag tror inte att vi har riktigt rätt besättning i 

dagsläget. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Jo, visst kan vi ändra på lagarna, det kan vi göra, precis 

som vi gör när det gäller avbytarservicen. När det gäller viltvården 

måste vi följa de lagar vi har, men det har jag inte tittat på och det är 

väldigt ont om lagberedningsresurser så det är inte prioriterat. Det finns 

två personer inom viltvården. Det är också viktiga frågor som de arbetar 

med. Om ledamot Camilla Gunell skulle bli näringsminister i nästa rege-

ring så tror jag inte att hon på ett halvt år kan göra de förändringar som 

hon nu vill göra. Hon kommer också att mötas av samma EU-byråkrati 

som måste hanteras. Vi har många gamla näringsministrar här och jag 

tror att alla kan intyga att så är fallet. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Det är bra att vi får klargjort att det om två veckor ska tas 

beslut om att anlägga våtmarker. Hittills har det inte blivit några våt-

marker, men det ska bli 15 hektar. Hur stora budgetmedel handlar det 

här om? När vi i social- och miljöutskottet har hört expertis från nä-

ringsavdelningen menar de att det här med våtmarker inte är optimalt 

att anlägga eftersom det går åt enormt stora arealer. När de här våtmar-

kerna verkligen behövs, vid extrema störtregn och det har vi faktiskt haft 

några gånger under de senaste tio åren, då sköljs näringsämnen rakt ut i 

haven och till havsytan i alla fall. Räcker verkligen 15 hektar till? 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Det jag sade är att, precis som ledamot Aaltonen också 

upprepade, vi att inom två veckor kommer att ta beslutet, att det blir 

möjligt. Vi ger stöd för det och det är också som jag sade i mitt anfö-

rande, att det torde finnas pengar i budgeten som ska räcka till ungefär 

15 hektar. Det förvissade jag mig om på avdelningen igår. Under debat-

ten tidigare har man pratat om fem hektar, jag tror att det var ledamot 

Aaltonen som tog upp frågan tidigare. Nu är det 15 och det finns också 

idéer om att landskapet ska göra det på sina egna marker. På basen av 

den information som jag har, är jag inte rätt man att tala om huruvida 

det sedan räcker, men det är i alla fall en början. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Jag baserar mitt uttalande om fem hektar på landskapsregeringens mål 

för nästa år. Det är att anlägga fem hektar våtmark på fem gårdar och 

fram till 2013 ska man ha 15 gårdar och ha sammanlagt 15 hektar. Det 

här har man sagt i en dagstidning, den 27 oktober. Igår kunde vi också 

höra att skyddszoner kunde minska fosforläckaget. Här skulle man 

också, om jag förstod ledamot Runar Karlsson rätt, kunna göra de riktigt 

stora miljöförbättrande insatserna för relativt små medel. För ungefär 

vad en musselodling och vad AICIS miljöarbete kostade skulle man få in 

skyddszoner på allt åländskt jordbruk. Jag tycker att 15 hektar våtmark 

står lite i relation till den berömda musselodlingen. Vi vet att det behövs 

430 musselodlingar för att få ner fosforbelastningen till hälften. Det 

kanske behövs 1 000 hektar våtmarker för att det ska hjälpa. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Nej, jag tror inte heller att musselodlingar är räddningen 

för Ålands miljö, jag tror att man mera ska se det som ett experiment. I 

den skala som det nu sker kan man inte rädda miljön. Jag funderade 

faktiskt igår lite över ledamot Runar Karlssons uppgift att man för en 

miljon kan fixa till skyddszoner för hela Ålands vattentäkter. Jag hoppas 

att han har gjort en noggrann kalkyl, men det låter som om det skulle 

vara för lite pengar till det. Han vrider på huvudet här och säger att det 

ska räcka.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag har inte hört någon här i salen som säger att EU-

stöden ska försvinna nästa period, men däremot om man tränger lite 

djupare i EU:s jordbrukspolitik med de långsiktiga målen, inte målen för 

programperioden nästa år, säger den att överskotten ska bort, det ska 

vara en marknadsanpassning. Använder vi inte pengarna idag för mark-

nadsanpassning till produktiv produktion och till förädling via vårt 

livsmedelskluster kommer vi en dag att fasas ut. Om det är om 10, 15 el-

ler 20 år som vi står med ett jordbruk som inte är konkurrenskraftigt är 

svårt att säga. Man har en hotbild, andelen pengar kommer i stort sett 

att vara lika stora inom unionen till lantbrukssektorn, men utvidgningen 

till 27 länder som idag ska dela på kakan, gör det svårt. Norden låg bra 

till tack vare sitt klimat, men idag finns det länder som är så underut-

vecklade i EU-regionen, som kommer att kräva en större del av kakan. 

På sikt kommer det att vara förödande att fortsätta med den politiken. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Ja, jag håller med det ledamot Strand säger, han vet vad 

han pratar om. Det har faktiskt sagts vid tillfälle, det var inte ledamot 

Strand, men det har sagts att det väldigt snabbt kommer att fasas ut. Så 

är det inte, det kommer att ta många år. Det viktiga är marknadsan-

passningen så att vi står beredda den dag det sker. Därför är investe-

ringsstöden så viktiga som regeringen har beviljat pengar för nu, för att 

vi ska kunna bli konkurrenskraftigare och kunna anpassa oss till mark-

naden. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag har aldrig haft något emot investeringsstöden om de 

träffar rätt, varken under min tid eller under ltl Janke Mattssons tid el-

ler minister Eliassons tid, det är inget bekymmer utan det finns andra 

saker som är bekymmersamma. Kanske det är arealgränsen på tre hek-

tar som gör att vi blir kvar i gamla strukturer. Det skulle vara en jätte-

framgång om man lyckades ändra den och få marken i mer produktiv 

odling som gynnar vårt livsmedelskluster. Jag uppfattade under min tid 

att det finns två läger liksom i Polen, det var det stora bekymret mot för-

ändringen. Vi kanske måste våga gå ett steg längre i vårt kommande 

program. Därför säger vi i vår motion att man redan nu, med erfarenhet 

hur länge det tar att jobba fram programmet, måste jobba med nästa år 

och ha inriktningen på marknadsanpassningen. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Jo, jag håller också med ledamot Jörgen Strand där, att 

det är viktigt att vi ser till att marken som finns används på ett produk-

tivt sätt så att vi kan förse vår livsmedelsindustri med råvaror. Det här 

ska vi titta på, vilka möjligheter det finns. Vi har plockat fram en hel del 

statistik som kan vara underlag för det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Åke Mattsson 

Herr talman! Det känns lite som ödets ironi att när Åland får en stark 

stjärna på mediahimlen som lyser så är det alkoholen igen, ledamot 

Sundback var också inne på det. Vi får ta det goda för det hela, ett glas 

champagne istället för billigt rödvin och det hembrända är det som gäl-

ler för Åland just nu. Varför jag begärde replik var också, kanske det är 

många som har tänkt det, men det var ledamot Runar Karlsson som 

framförde det först, vad man ska använda den till. Jag har fått många 

förslag, de borde vara drogförebyggande, men att man lyfter fram att 

Åland är miljötänkande, det är det första vi tänker på, att man spelar in 

det ganska tidigt. Det är bra, nu kan vi ytterligare slå ett slag för ett rent 

Östersjön, för miljön när vi har möjlighet att vara ute i media, att man 

lyfter fram den biten också ganska tidigt. Man borde få ett beslut på vad 

den ska användas till och där borde miljön vara med. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

 Herr talman! Ja, visst är det ödets ironi, men jag tror inte att det är så 

farligt, det kommer inte att bli så många droppar per person trots allt. 

De som får möjlighet att smaka på det här kan nog inte dricka så myck-

et. Det finns alkohol i hostmedicin också. När det gäller pengarna har 

landskapsregeringen också gjort en avsiktsförklaring, de ska gå till ma-

rinarkeologin, sjöfartsmuséet, kulturen och miljön. Det blir säkert bra. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom 

Herr talman! Jag ska börja med det som står på sidan 169: ”På grund av den 

ekonomiska situationen kommer landskapsregeringen att vara föranledd att 

prioritera stöd till investeringsobjekt och därför införs ansökningstider”. Alla 

investeringar bör ju föregås av planering och den som skall göra en investe-

ring som berättigar till stöd, vet som regel i god tid när arbetet skall starta. 

Det betyder som jag ser det, att det är en fördel att införa ansökningstider, de 

är till fördel och inte till hinders.  

Det som jag också tänkte ta upp är den regionala utvecklingen. Ålands 

landsbygdscentrum föreslås få ett mer uttalat ansvar också för företagsut-

vecklingen i skärgården. Jag vill uttala en förhoppning om att avståndet från 

landsbygdscentrum ut till skärgården inte blir längre än vad det är från skär-

gården till landsbygdscentrum och att skärgårdens företagsrådgivning inte 

drunknar i den övriga verksamheten. Jag hyser nog en liten oro att så kan bli 

fallet, men herr talman, jag hoppas att min oro är obefogad. 

Skärgårdsnämnden ska få ett nytt reglemente inför 2011 och effektiverar 

sin verksamhet. Jag har upplevt skärgårdsnämnden som något tandlös och 

hoppas att det nya reglementet skall höja statusen på skärgårdsnämnden. 

Vilka praktiska förändringar det innebär att skärgårdsutvecklaren och tur-

ismutvecklaren ersätts med näringslivsutvecklaren är svårt att sia om. Enligt 

framställningen skall näringslivsutvecklaren vara sekreterare i skärgårds-

nämnden. Under moment 47 03 24 Kostnader för skärgårdsnämnden kan jag 

läsa: "Avsikten är att lägga tonvikten på utveckling av företag och arbetsplat-

ser i skärgården." Då blir frågan för mig att var placeras tjänsten och skall nä-

ringslivsutvecklaren också vara föredragande och bereda ärenden inför skär-
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gårdsnämnden? Räcker tiden till även för sjöfarten? Placeringen skulle jag 

gärna se att blir i skärgården. Det skulle regionalpolitiskt vara önskvärt.  

Stödet i form av befrielse från socialskyddsavgifter för vissa arbetsgivare i 

skärgården föreslås fortsätta även 2011. Det är bra. Att vara verksam på en 

begränsad marknad som ju skärgården är, är inte alla dagar så lönsamt. Så 

detta stöd är välkommet för de skärgårdsföretag som kan erhålla stödet. Tack 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! När det gäller den regionala utvecklingen av skärgårds-

nämnden så har vi ett möte i morgon och då ska vi behandla förslaget 

om ett nytt reglemente. Det är meningen att skärgårdsnämnden ska vara 

en remissinstans i viktiga skärgårdsfrågor. Personen som ska bli nä-

ringslivsutvecklare kommer att hinna med allting? Det är flera som har 

uttalat sig om det här. Ja, det tror jag. Personen ska också jobba med 

turismfrågor, utvecklingen av turismen är också viktig i skärgården. 

Skärgårdsnämnden har beställt och fått en utredning från ÅSUB om fö-

retagande och näringsliv i skärgården och det tror jag att är enormt vik-

tigt för att de ska få inflyttning och att det ska finnas arbetsplatser. Den 

här personen kommer att vara sekreterare, men placeringsort har vi inte 

funderat på ännu. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Det som också är viktigt är att han faktiskt bereder ären-

dena och också föredrar dem i skärgårdsnämnden. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Jo, det kan också vara en hon. Han eller hon vem det nu 

blir, ska självklart fungera som en normal sekreterare. Samarbetet med 

landsbygdscentrum tror jag att är bra för skärgården. Vi har projekt re-

dan t ex Tillväxt Åland, som är lika mycket till för skärgården som för 

annan ort på Åland. Jag tror att det blir starkare och bättre för skärgår-

den på det här sättet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Henry Lindström 

Herr talman! Som näringsminister Torbjörn Eliasson nämnde har vi diskute-

rat motorn i ekonomin, näringsavdelningen och dess roll. För många av de 

verksamheter som landskapet har hand om är det viktigt att vi har ett välfun-

gerande näringsliv. Jag vill påstå att näringsavdelningen genom tiderna har 

tagit oerhört stort ansvar för att i de svårare tiderna hjälpa till att få ekono-

min på en vettigare nivå. Även under de senaste åren har det varit så att de 

största neddragningarna har de facto gjorts inom näringsavdelningens om-

råde. Det börjar komma till en gräns då det blir svårt att bedriva aktiv nä-

ringspolitik. Jag kommer lite senare att nämna vissa områden som har drab-

bats särskilt hårt.  

Det diskuterades näringsavdelningen och miljön. Går vi lite längre tillbaka 

i tiden så fanns miljöbyrån på näringsavdelningen. Det är ingenting nytt, det 

vet jag själv, eftersom jag under nästan 15 års tid jobbade på näringsavdel-

ningen. Redan då, vill jag påstå, fast många anser motsatsen även i den här 

salen, det får jag mothugg mot, jobbade vi hårt med miljöfrågorna och i gott 
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samarbete med miljöbyrån. Även nu med de program som gäller på Åland, 

miljöprogram osv. så har det skett och utformats i samarbete med social- och 

miljöavdelningen.  

Herr talman! Trots det så kommer även näringsavdelningen i fortsättning-

en att ta ett stort ansvar för att vi ska kunna få en långsiktig hållbar ekonomi 

för landskapet. Vi har många olika näringsgrenar, vi har olika kluster, sjö-

fartsklustret inte minst, där det är viktigt att vi har goda verksamhetsförut-

sättningar. För många av dem är det så att vi inte har egen behörighet och då 

är det viktigt att man liksom tidigare påverkar de riksreformer som finns bl a 

gällande beskattning, bemanningsfrågor och stödmöjligheter.  

Det som det har nämnts mycket under de senaste åren är våra tjänsteföre-

tag och även där, som nämndes i tidigare debatt, är det svårt. Från sjöfarts-

klustret kan det utkristallisera sig management service som det kan vara vik-

tigt att erbjuda ut i världen.  

Turismens utveckling, där har vi under hösten haft en debatt kring turism-

strategin och det är viktigt att vi utgående från den sedan kan hitta utveckl-

ingsmöjligheter för turismen och besöksnäringen. Där kan, som näringsmi-

nistern nämnde tidigare, det vara en viktig ingrediens som man kan bygga på 

och som man bör bygga på.  

Livsmedelsklustret, där är det viktigt att man ser det som en helhet, jord-

bruk, livsmedelsindustrin och det beroendeförhållande som finns däremellan 

avhängigt jordbruk tror jag inte att vi har någon livsmedelsindustri och vice 

versa. Det är viktigt även för andra branscher och näringar att vi kan utveckla 

det eftersom det har stor betydelse för turismen, bl a genom det öppna land-

skapet och med närproducerade varor blir det en viktig helhet.  

Vi har fiskerinäringen där det är viktigt att, trots de hot som finns i och 

med EU-regler, vi kan trygga det kustnära fisket.  

Småföretagandet kommer ofta i lite skymundan, men det är oerhört vik-

tigt, vi har väldigt mycket småföretagande och de är i sin tur beroende av 

många av de andra näringsgrenarna som vi har.  

I skogsbruket har man på senare tid konstaterat att vi har en stor utveckl-

ingspotential utgående från att vi idag inte avverkar alls i närheten av den 

tillväxt som vi har i våra skogar.  

Gällande investeringsstödet till jordbruket specifikt är det oerhört bra att 

vi har fått in i nästa års budget en summa för det eftersom det, som tidigare 

också nämndes, är en viktig ingrediens i att göra oss konkurrenskraftiga för 

kommande tider. Jag tycker att det är olyckligt att det har förts en debatt 

kring heltids- och deltidsjordbruket och strukturutvecklingen. Det är inte ett 

konstruktivt sätt att tackla den här frågeställningen. Det som har hänt under 

många år är att jordbrukare, som inte har lyckats få sin fulla inkomst av jord-

bruket, har varit nödgade att söka utkomstmöjligheter utanför gården och 

mycket framgångsrikt har det varit för det åländska jordbruket.  

Herr talman, jag ber att få överskrida lite grand. Det har varit framgångs-

rikt och viktigt och därigenom har man också kunnat fortsätta och bedriva 

jordbruk på ett sådant sätt att livsmedelsindustrin har fått råvaror. Det är 

också från det småskaliga jordbruket mycket av det som vi har sett med lant-

bruket hittills, arbetsplatser på landsbygden och i skärgården, det är en ga-

ranti för det öppna landskapet, mycket av frukt- och grönsaksodlingen har 

varit på små gårdar som kombinerat med annat arbete har fått skapa den to-

tala inkomstbilden för gården. Som sagt en viktig kugge i livsmedelsklustret.  
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Jag vill också till slut nämna, när det gäller de hot som jag tidigare tog upp, 

avbytarservicen. Det som nu finns börjar bli på en nivå så att det börjar bli 

svårt att upprätthålla den viktiga verksamhet som det är för våra husdjurs-

gårdar. Även för försöksstationens och Guttorps verksamhet börjar anslagen 

bli så små nu och det har skett en neddragning så snabbt att man inte har 

haft möjlighet att hitta vettiga verksamhetsformer utgående från kraftigt 

minskade anslag.  

Positivt i utvecklingsarbetet är de projekt som har varit, Landsbygd 2010 

och nyligen nu för framtiden har kommit Tillväxt Åland och Lokalmiljö. Det 

är viktiga projekt som skapar utvecklingsmöjligheter. Tack, herr talman! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Jag tänkte hålla den obundna gruppens gruppanförande när det 

gäller näringspolitik och sedan komma till de motioner som vi har lämnat in. 

Lite tomt om folk här förstås.  

Näringsministern hade sju minuter att prata om näringsliv och närings-

livspolitik och han använde den tiden till att prata om hemsidor, namnbyten, 

våtmarker och champagne. Jag tänkte hålla ett allmänt näringslivsanförande 

och återkomma i senare anföranden om de motioner vi har lämnat in. 

Vi obundna tror inte att näringspolitik handlar om att dela ut mer bidrag 

till fler företag utan vad som behövs är en riktig strukturförvandling som för-

ändrar näringspolitiken i grunden. Gamla strukturer måste rivas, och politi-

kerna måste inse att tiderna har förändrats, globaliseringen är ett faktum och 

nytt tänkande måste in i regeringsbyggnaden. Näringspolitiken på Åland 

måste sluta handla om att till största del fördela bidrag. Jag har sagt det 

många gånger förut men grunden i företagandet/entreprenörskapet är den 

enskilda personens vilja att förverkliga sig själv och sin idé och förhoppnings-

vis kunna leva och kanske till och med leva gott på det. Vad har regeringen 

gjort för att underlätta för det?  

Det finns många exempel där stödsystemen och möjligheten till stöd har 

varit viktigare för företagare än själva företagsidén. En näringslivspolitik som 

uppmuntrar till att söka bidrag är inte en sund näringslivspolitik. Bidragen 

bidrar också allt för ofta till en osund konkurrens mellan bolag och näringar, 

varför skall en verkstad eller lagerbyggnad, som byggs av ett företag verksam 

inom jordbruksnäringen finansieras till 40 procent av våra gemensamma 

pengar samtidigt som en liknande byggnad av ett privatbolag får stå för hela 

kostnaden själv. Sen det faktum att jordbruksföretaget kan sälja sin byggnad 

efter några år, behålla alla pengar, ansöka om nytt bidrag för att bygga en ny 

byggnad och även då få 40 procent i stöd för det, gör ju inte saken bättre. Det 

borde ligga i alla skattebetalares intresse att pengarna i sådana fall borde be-

talas tillbaka. Därför anser vi obundna att det vore bättre med lån istället för 

bidrag. Är det lån man får så gör man allting effektivare. Man ser till att man 

inte bygger onödigt, som man kanske annars gör med 40 procent som någon 

annan betalar. 

Med denna syn på företagande och tillväxt som vi har, följer också att poli-

tikers uppgift aldrig kan vara att peka ut branscher eller företag som viktigare 

än andra. Vilket man bland annat gör nu med tillsättandet av näringslivsut-
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vecklaren. Här nämner man vissa områden viktigare än andra. Vår uppfatt-

ning är att omfördela resurserna från näringsavdelningen och upphandla den 

tjänsten av näringen själv istället. Vi har en motion om det, men man ska gå 

till näringslivet och be näringslivet utveckla näringslivet istället för att politi-

ker ska göra det. Om politiker tror att det är de som driver tillväxten, så 

kommer satsningar på fel saker att göras, oberoende av vilka politiker som 

sitter vid makten vid aktuellt tillfälle.  

Det åländska företagsklimatet skulle kunna vara betydligt mycket bättre än 

vad det är idag, men för det krävs en politik för företag och företagande, en 

politik som istället för ständigt nya pålagor och krav på företagarna ger sta-

bila politiska förutsättningar och successiva förbättringar av företagsklimatet. 

En politik som inte går ut på bidrag i alla tänkbara former utan en politik som 

handlar om hur vi skapar förutsättningar istället för hur vi fördelar beloppet i 

klumpsumman.  

Istället för att bara kritisera att det ingenting görs inom sjöfart, IT-media-

teknologisektorn, att man inte har en politik för generationsväxlingen, att 

man inte fokuserar på bristen av kompetent arbetskraft osv. så tänkte jag 

komma med några konkreta förslag på åtgärder på hur en aktiv näringslivs-

politik kan och bör bedrivas.  

Landskapsregeringen borde jobba med att istället tillhandahålla nödvändig 

borgen eventuellt om man inte vill låna ut pengar själv, så att företagaren 

ifråga kan få lån i någon av bankerna på Åland. Idag är det inte lätt för en 

småföretagare, en liten entreprenör att gå till banken för att få lån för att för-

verkliga de idéer man har. Här kunde regeringen istället för att ge bidrag se 

till att det finns pengar att låna, eventuellt ännu bättre, att ge borgen för lån i 

banken. Eventuellt kunde räntestöd beviljas till företag som bevisligen har 

det svårt ekonomiskt, men som kan visa en plan på att satsningen som man 

gör troligtvis kommer att bära frukt. På det sättet skulle skattebetalarna få 

tillbaka sina pengar den dag det går bra. 

Vi obundna menar också att mer kommunal och landskapets verksamhet i 

ökad utsträckning måste konkurrensutsättas, att landskapets roll i större ut-

sträckning blir en upphandlar- och beställarroll och innehav av kontroll-

funktion. Att det man har upphandlat och beställt fullföljs.  

Landskapsregeringen måste hela tiden arbeta med att förenkla lagstift-

ningen och de administrativa förfarandena. När gjorde man det enklare för 

företagen senast? Nu kan vi läsa i årets budget att man ökar avgifterna via 

ÅMHM med 70 000 euro. Landskapsregeringen borde arbeta för att alla för-

slag som innebär ökade kostnader för företagen skall finansieras med en mot-

svarande sänkning på något annat område. Gör man det?  

Landskapsregeringen bör också arbeta för förmånligare lärlingsavtal för 

företagen vilket skulle hjälpa till att hålla ungdomsarbetslösheten nere. Till-

gången på kompetent arbetskraft kan förbättras genom en fortsatt och utökad 

satsning på lärlingsutbildningen med utgångspunkt inte bara ur elevens syn-

vinkel utan även ur företagarens. Varför inte erbjuda företagaren som tar 

hand om en lärling en ersättning som motsvarar kostnaden för den personen 

som annars hade gått i någon av samhällets skolor. Då skulle fler företagare 

aktivare försöka hitta lärlingar och kanske hitta ett sätt att expandera sitt fö-

retag.  
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Man borde fokusera stödinsatserna till dem som inte bara skapar jobb åt 

sig själv, alltså inte bara Starta-eget-bidrag, utan fokusera mera på dem som 

skapar arbete åt andra, på något av de exempel som jag har nämnt.  

Man borde arbeta hårdare på förenklandet av import och export av varor 

och tjänster, helt enkelt lindra effekterna av skattegränsen. Varje liten småfö-

retagare vet hur mycket skattegränsen kostar, hur mycket tid och energi det 

tar av den verkliga arbetstiden, som man borde lägga ner på sitt företag.  

Man borde också jobba hårdare och vidare med att ta över behörigheten 

ifrån Finland på de frågor som gynnar det småskaliga åländska näringslivet. 

Det är stor skillnad mot det finska industrinäringslivet. På Åland har vi 2 250 

småföretagare och det är en helt annan arbetsmarknadslagstiftning som vi 

egentligen skulle behöva. Idag så kväver den många småföretagare och 

skrämmer dem från att anställa. 

Vi obundna vill också ha andra regler för små företag med få anställda. När 

en av samhällets läkare sjukskriver en person i ett privatföretag, är det oftast 

nio dagar som personen sjukskrivs. Det finns många exempel på det. Det be-

tyder att den privata företagare får stå för hela den kostnaden. Det är först ef-

ter nio dagar som FPA kommer in. Här har vi lämnat in en motion om en 

småföretagarförsäkring som landskapet skulle kunna jobba vidare med. Det 

var förra året, men givetvis har det inte hänt något på det området, men det 

är ett konkret förslag som man kan stöda företagen på istället för att ge di-

rekta bidrag. Ett stöd som skulle gå till den sjuka i de privata företagen. 

Vi anser också att arbetsmarknadslagarna måste bli flexiblare och anpassas 

till våra 2 250 småföretag. Det finns inga trygga jobb som kan lagstifta oss 

fram, det finns bara trygga jobb i de företag som går bra. Det är viktigt, ju 

krångligare det är att knyta till sig och skilja sig från personal desto mer drar 

sig också någon för att anställa. Vi inser givetvis att vi inte har alla verktyg i 

vår självstyrelselåda ännu, men skatten på arbete bör sänkas och skatterna på 

vinster som investeras i företaget bör avskaffas. Det skall vara lönt att arbeta 

mer och man skall ha råd att arbeta mindre. Ett bra åländskt företagsklimat 

kräver även en mängd andra förändringar förutom sänkta och slopade skat-

ter, jag och vi obundna är en väldigt stark motståndare mot att man tog bort 

det allmänna avdraget. Det var ett typiskt exempel som sporrar småföreta-

gandet, entreprenörskapet och drivkraften i företagandet. Det var ett felaktigt 

beslut anser vi.  

En aktiv näringslivspolitik har i min värld väldigt lite med bidrag att göra. 

Bidrag gynnar dem som söker, bidrag som ofta resulterar i att det blir ett 

osunt system, både direkt och indirekt. En strukturförändring behövs. Klarar 

regeringen av den nya världen vi lever i eller kommer näringspolitiken att 

fortsätta i samma mönster som den gjort de senaste 20 åren? 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag förstår det här med borgen och säkerhet och så vidare, 

men menar ledamot Karlström att lånesidan, banksystemet inte funge-

rar, att man måste ha en offentlig sektor som också har en bankfunkt-

ion? 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Nej, det menar jag förstås inte. Jag säger att det är väldigt 

svårt idag för en småföretagare, egen företagare, entreprenör att få lån 
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på banken. Han måste ställa upp ganska höga säkerheter för att kunna 

låna till de idéer som han vill förverkliga. Istället för att betala ut 40 pro-

cent i bidrag till personer som får behålla pengarna fastän man säljer 

byggnaden man har byggt, kan de pengarna lånas ut. Visserligen kan 

pengarna via borgen bli en kapitalrisk för landskapet, men det är ett 

klokare sätt att bedriva näringspolitik på, att man utgår från att man får 

lån som ska betalas tillbaka till samhället än att man bara ger ett rent 

bidrag. Idag är det faktiskt så att det är väldigt svårt för en egen företa-

gare utan mycket säkerheter att gå till banken och få ett lån, det är ett 

faktum, det är lättare att få ett bidrag och det är fel. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag ska ställa ett ledande påstående, märk väl inte en 

fråga. Är det ett bra sätt att reglera näringspolitiken att minska på lån 

och bidrag och istället ha ett allmänt avdrag för att ge folk mera pengar 

att välja själva, också företagen, om det är så att bankerna inte fungerar 

tillfredsställande. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! I princip är jag för att vi bör ha mycket mera avdrag och 

mycket lägre skatter. Pengarna som folk arbetar in ska de få behålla 

själva istället för att företaget ska betala skatt till landskapet, som land-

skapet sedan ska ge ut i bidrag till någon annan näring eller företagare. 

Det är klokare då att skatterna är så låga som möjligt och drivkraften 

finns i entreprenörer att jobba stenhårt på sitt företag om man då får 

behålla lite mer själv. Så enkelt fungerar det för den vanliga människan 

också. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Ledamot Fredrik Karlström sade att vissa näringar är vik-

tigare än andra och tog näringslivsutvecklaren som ett exempel på det 

att man pekar ut att de är viktigare. Inte är det så. Det har länge funnits 

önskemål om att det skulle finnas en person som kan ta hand om viktiga 

sjöfartsfrågor. Det har också i samband med diskussionen runt turism-

strategin och redan under Attraktiva Ålands tid påpekats att det skulle 

vara viktigt om det finns en person på avdelningen som också kan vara 

med och implementera de här strategiska grejerna. Även skärgården är 

väldigt viktig, att vi ska få fart på den. Där jobbar vi i skärgårdsnämnden 

och undersöker näringslivet och ser på hur vi ska kunna koppla till fler 

arbetsplatser. Det finns en intressant koppling med arbetsområdena 

som den här personen kommer att ha. Den personen kan inte göra allt, 

men samtidigt som vi drar bort 7,8 procent av våra konsumtionsutgifter 

kan man inte heller sätta in en person på varje plats. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Vad vi har sagt under alla år är att det har varit för mycket 

fokus på primärnäringarna och den sidan på landskapsregeringens 

bord.  Man skulle omprioritera de områdena lite och kanske också foku-

sera på något annat. Det i sig betyder inte att man ställer sig helt positiv 
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till instiftande av nya tjänster. En näringslivsutvecklare tror jag att görs 

bättre av näringslivet självt. Sålunda anser jag att de pengar som land-

skapsregeringen sätter på en näringslivsutvecklare kan sättas på en pott 

för upphandling, exempelvis från Ålands näringsliv eller någon annan 

organisation. Där återkommer jag till min motion. Principen är att land-

skapsregeringen skulle kunna omfördela resurserna inom näringsavdel-

ningen. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Det är precis det vi håller på och gör, men det går inte att 

göra det så här utan det är som med all utveckling och alla strukturella 

förändringar, allt tar tid. Vi är igång och vi gör det på flera olika områ-

den. Fokuseringen på primärnäringarna blir mindre. Näringslivet kan 

göra det här bättre själv, säger ledamot Karlström, det tror jag också och 

ju mer de kan göra själva desto bättre. Samarbetet som vi har nu i det 

gamla naringsliv.ax, som jag kallar för delegationen, är en jättefin plats 

att arbeta på just med den här typen av frågor. Vi kommer inför nästa 

budget, som vi ska lägga i vår, att ha flera möten med dem och diskutera 

och vi ska också utvärdera det nya systemet där man har förändrat och 

tagit bort pengar från tidigare handelskammaren och titta om det har 

fungerat rätt eller om vi ska göra några ytterligare förändringar. 

När det gäller skatter och arbetsmarknadslagstiftning har vi inte be-

hörigheten så vi klarar ut den biten. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det blir mycket i ett kort replikskifte. Principiellt så är vi 

överens om att näringslivet är bättre på att utveckla näringslivet än vad 

politiker är. Det är det som blir det principiella felet i budgeten när man 

från politiskt håll vill tillsätta en näringslivsutvecklare, utöka till en 

tjänst till. 

Vad pratade vi om mera? Ja, jag kan återkomma igen, jag ska upp 

flera gånger och prata om mina motioner så jag kan återkomma då. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag vill ge en kommentar om ÅMHMs ökade inkomster. 

Det är alltså inte inkomster som kommer att påverka avgifterna. Det 

handlar om en veterinäromställning som man gör, som ger landskapet 

70 000 nya inkomster, men också kostar 70 000 så det är kostnadsne-

utralt. Det ser så här ut i budgeten bara. Det har att göra med veterinär-

omställningen. Annars är det bra och rätt och riktigt att man kopplar 

ihop näringslivsfrågorna med miljöfrågorna och med ÅMHM i allra 

högsta grad. Det är svårt att få gensvar för sådana här näringslivstankar 

i ÅMHMs styrelse, vågar jag erkänna, så det är bra om det finns flera 

som tycker lika. Det är väldigt viktigt att man ger näringslivet möjlighet-

er. Nu kommer man under nästa vår att gå vidare. Man ska försöka ut-

jämna konkurrensskillnaderna som kan finnas, till exempel som kan ha 

med avgifterna att göra. Förbättringar är på gång, men det går mycket 

långsamt. 
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Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Nog står det under momentet, jag har inte det framme just 

nu, men jag har ett skilt moment om det, att avgifterna också har ökat 

inom tillståndsgivningen och bl a serveringstillstånden. Det kommer att 

drabbas småföretagarna. Det säger jag i vårt anförande också, för varje 

ny pålaga man sätter på oss företagare borde man se till att man finansi-

erar den kostanden med att minska kostnaden någon annanstans. Jag 

tror att ledamot Gun Carlson har samma åsikt i det här, men det är de 

facto en ökning med 70 000 euro under momentet gällande ÅMHM. Jag 

skulle hellre vilja se flera åtgärder från landskapsregeringen som fören-

klar ännu mera och gör det mycket enklare för företagarna att sätta fo-

kus på att fylla i ganska mycket ansökningar och mallar för att få bedriva 

en verksamhet som många gånger är väldigt enkel. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag sade redan i mitt anförande som gällde social- och mil-

jöavdelningen, dit det här hör, att den lagstiftningen behöver ses över 

och förbättras. Där är vi överens. Fortfarande säger man i budgeten tyd-

ligt och klart att inkomster inom prövning och tillsyn baserar sig på tidi-

gare års utfall. D v s det blir inte några högre avgifter inkommande år. 

De här 70 000 ska ses som omställningsmatematik, budgetering. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag har inte min budget framför mig, men fortsätter leda-

mot Gun Carlson att läsa de två kommande meningarna ser ledamoten 

att det kommer att bli lite dyrare för vissa småföretagare. Vi återkom-

mer till det när det gäller motionen. Tack, herr talman! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Näringsavdelningen är ett intressant kapitel. Man säger att dess 

verksamhetsområde är att främja näringarna, sysselsättningen och den reg-

ionala balansen. Alltså främja näringarna, sysselsättningen och den regionala 

balansen. Vi socialdemokrater frågar oss: ”Var ska jobben komma ifrån i 

framtiden.” Jag visade i mitt inledningsanförande på att de demografiska 

förändringarna är så stora att det krävs stora välfärdsinsatser för att ta hand 

om den åldrande befolkningen samtidigt som de som kommer att vara i yr-

kesverksam ålder blir allt färre. Det betyder att det kommer att bli svårt att få 

in alla de skattepengar som behövs om vi inte blir fler som jobbar och antag-

ligen också om vi inte jobbar mera. Det är bara genom ökat arbete, som vi 

kan öka välståndet så att också de äldres trygghet garanteras.  

Då undrar man hur det åländska näringslivet och framför allt landskapets 

näringsavdelning ska bidra till att öka företagandet och sysselsättningen och 

den regionala balansen. Vi har bakom oss flera år av negativ tillväxt, alltså 

väldigt kraftig nedgång i tillväxten, 2008 12 procent, 2009 fyra procent, 2010 

alltså i år, ingen tillväxt och så prognosen försiktigt 1,3 procent tillväxt nästa 

år. Det betyder att de åländska företagens lönsamhet inte är god. Det betyder 

också att sysselsättningen knappast ökar i någon högre grad och då har vi ett 

problem. Vi har inte ett tillräckligt intensivt och dynamiskt näringsliv.  
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Det finns säkert många orsaker till detta, som vi inte behöver gå in på nu, 

men som vi ser det är det näringsavdelningens viktigaste uppgift att skapa 

nya arbeten inom nya branscher och på hela Åland. Fast ni bygger 15 tunnlar 

till skärgården så överlever den inte om det inte blir flera arbetsplatser i skär-

gården. Den här norska tunneln som man hänvisar till och som man är så be-

geistrad i, där kör det dagligen flera lastbilar och långtradare med fisk och 

andra produkter. Det är för att upprätthålla sysselsättningen på den här orten 

som tunneln har sin viktigaste funktion, inte för att skjutsa några pendlare 

mellan Mariehamn och Föglö. Det blir för mycket pengar för en sådan insats. 

Det viktigaste är framtida arbeten, mera sysselsättning.  

Den här regeringen har sysslat med att försöka banta konsumtionsutgif-

terna. Det har säkert varit nödvändigt, men det har resulterat i att man inte 

har kunnat åstadkomma några stimulansåtgärder. Man säger nu att man ska 

bygga Bomarsund, nåja, det är ett gammalt projekt. Indexjustera barnbidra-

gen ökar knappast köpkraften, hälsovårdarberedskapen i skärgården, ökar 

inte heller konsumtionen eller den regionala balansen, däremot ökar det den 

sociala rättvisan. Stöd för hissar, nå det har vi sett, det var bara bluff. Det var 

50 000 för att göra sig till för dem som jobbar med det här projektet. Det 

enda som är av intresse ur näringslivssynpunkt är investeringsstödet som 

möjligen skapar några till lantbruksarbetsplatser. Det har vi stött. Det är 

också symptomatiskt på det viset att det inte handlar om några nyheter.  

Herr talman! Ledamot Fredrik Karlström har alltid en poäng i det han sä-

ger att det inte ska vara bidrag utan det ska vara andra förutsättningar för att 

stimulera entreprenörskap och företagande. Och visst är det så. De bästa fö-

retagarna kommer nog ur det skiktet, som vi utgår från att inte ska tjäna 

pengar på bidrag. Nu är det trots allt så att vi lever i en europeisk union där 

en stor del av näringslivets nyheter och upprätthållande av konkurrenskraft 

och produktivitet särskilt inom primärnäringarna och jordbruket, men också 

andra företag, stöttas av olika typer av program.  

Jag tycker inte att vår näringsminister riktigt har förklarat varför man har 

dragit ner på den regionala utvecklingsfondens pengar till 2011. Inte heller 

tycker jag att han har förklarat varför man har nollat beloppet i fiskerinäring-

en. Tittar man lite i budgeten är det så att programmen har båda mycket 

pengar. Den regionala utvecklingsfonden har för åren 2007-2030 hela 

6 800 000. Av det har man inte gjort av med nästan någonting. Samma sak 

är det med fiskeri. Man har budgeterat flera miljoner, men pengarna går inte 

åt. Då frågar man sig vad de här tjänstemännen gör om man inte får ut peng-

arna i samhället och arbeta.  

Det har två effekter, dels att vi inte får de resultat som programmen är 

tänkta att generera. Det är inga dåliga grejer, speciellt inte den regionala ut-

vecklingsfonden. Det är tänkt att den ska stöda nya företag och särskilt små-

företagare, den ska bidra till ökad regional balans vad gäller sysselsättningen, 

men om pengarna inte används, det är klart då att det inte händer någonting 

då. Samma sak är det med fiskeri. Man använder sig inte tydligen av de här 

pengarna. Vad det beror på tycker jag att finansutskottet måste ta reda på.  

Näringsministern säger att EU-programmen tar så mycket personal. Jo, 

men det verkar lite missriktat om pengarna inte används. Jag tror att en pro-

blematik är att man inte är tillräckligt mycket ute på fältet. Det finns en sek-

tor där alla resurser används till bristningsgränsen och det är inom jordbru-

ket. Här satsas det ännu mera pengar än vad det här landsbygdsutvecklings-
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programmet innehåller. Då har man tagit bort pengar från Lider och också 

från axel fyra, d v s nästan alla stödpengar som finns inom den här sektorn 

koncentreras till jordbruket. Man har också inrättat ett investeringsstöd och 

det har vi av olika skäl sagt att vi stöder, men det är på toppen av de över åtta 

miljoner som landsbygdsutvecklingsprogrammet redan ger. Det är oskäligt. 

Det är säkert så att de här pengarna går åt och de kommer också delvis att 

vara till nytta.  

Då herr talman, tror jag också att det är viktigt det som ledamot Jörgen 

Strand säger, att man gör den här näringen ännu mera bidragstyngd och be-

roende. I dagens Hufvudstadsblad tar man upp det här med EU:s nästa lant-

bruksutvecklingsprogram. Från finländsk sida är man rädd för att det här 

LFA-programmet kommer att minskas och att hela 400 miljoner skulle dras 

bort, d v s en tredjedel av Finlands jordbruksstöd. Då är det klart att om det 

rullar på som det gör nu, med hela tiden ökande bidragstakt blir det proble-

matiskt för näringen. LFA-pengarna är särskilda pengar som man har fått 

tillstånd att använda sig av i Finland. De har den egenheten att det normala 

förhållandet är att EU betalar 50 procent och det nationella stödet är 50 pro-

cent, men här så får man avvika från det.  

På Åland är det så att inom det här LBU, lantbruksutvecklingsprogrammet, 

betalar vi över 70 procent i åländska pengar. Det är alltså de åländska skatte-

betalarna, det är inte EU, som står för de här stora beloppen. Det måste man 

tänka lite på. När det sedan gäller investeringsstödet är det bara åländska 

pengar. Det är inte så ministern, att de här primärnäringspengarna i så hög 

grad är EU-pengar utan det är blott en liten, liten del. Man tar alltså pengar 

från andra näringar och andra möjligheter. Därför herr talman, står vi nu fast 

vid det här att man inte kan bita sig fast vid att ha näringsavdelningen att se 

ut som den ser ut nu.  

Jag hade hoppats att vi skulle ha lite mera självständiga ministrar som inte 

sitter i famnen på alla tjänstemän, som naturligtvis vill sitta kvar på sina jobb 

och göra det de alltid har gjort och få ännu bättre betalt och få ännu kortare 

arbetstid. Man måste se till vad det är tänkt att den här verksamheten ska 

syssla med. Vad jag förstår så är det inte tänkt enligt de program som vi har 

att vi ska betala allt mera åländska skattepengar till ett ganska litet antal 

jordbrukare. Här krävs det strukturomvandling!  

Sedan vad gäller försöksstationen och nu säger jag precis som jag tror att 

det är. Det åländska jordbruket är inte idag särskilt betjänt av en försöksstat-

ion. Den styrs av de stora pengarna och av Chips som kontrakterar potatisod-

lare. På försöksstationen jobbar jätteduktiga människor, men verksamheten 

har ingen relevans, som jag ser det. Här kunde man rationalisera bort en 

verksamhet, men naturligtvis på ett civiliserat och humant sätt och inte som 

ministern föreslog först med den här avbytarservicen, man måste nog ha lite 

känsla för hur det ska gå till. Ju förr den läggs ner, desto bättre med tanke på 

landskapets ekonomi. Om ni som sysslar med jordbruk tycker att den är all-

deles nödvändig ber jag er komma upp och säga på vilket sätt för oss som inte 

förstår.  

Sedan herr talman, är det så att Ålands havskommission, som vi har pratat 

om, finns alltså i olika former inom EU och det finns särskilda EU-pengar för 

den. Jag undrar om ministern alls känner till det, det tror jag inte. För just en 

sådan verksamhet kunde vi lyfta EU-pengar. Det skulle gagna det åländska 

näringslivet och sysselsättningen mycket. Det krävs mera nytänkande, mera 
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mod och framför allt mera förändring. Att hålla på och betala åländska skat-

tepengar in i jordbruket kan inte hålla i det långa loppet. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Ja, jag sade det förut och jag säger det igen, jag tror att det 

skulle vara väldigt hälsosamt för ledamot Sundback att komma till nä-

ringsavdelningen och se hur vi jobbar där, prya lite där också. Då skulle 

ledamoten få se att tjänstemännen gör rätt för sig. Nu undrade hon vad 

de gör och hon säger att ministern sitter i famnen på tjänstemännen och 

att de vill ha mera lön och hålla sina egna arbetsplatser. Inte är det på 

det viset, nej definitivt inte. När det gäller jobben pratade ledamot 

Sundback om att det gick dåligt 2008, -12 procent, det gick lite bättre 

2009 osv. Visst, 2008 var ett speciellt år, mycket speciellt år och om 

man tittar på företagen gick det inte så dåligt som BNP-siffrorna visar. 

Där handlar det om flera olika företeelser, som jag inte hinner gå in på i 

en replik som gjorde att det blev ett sådant bottennapp på BNP, men 

jobben och lönsamheten ska inte näringsavdelningen skapa, det ska fö-

retagen göra. Vi ska se till att de har förutsättningar att göra det. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Min kritik är inte en kritik av personalen. Om inte mi-

nistern har förstått det så är det av ministerns oförmåga att komma med 

nya förslag. Det kan man inte kräva att tjänstemännen ska komma med, 

det är en politisk fråga hur man styr avdelningen och vilka prioriteringar 

man gör. Jag kan gärna komma och titta på när ministern leder avdel-

ningen. Det är det jag är intresserad av. Inte misstror jag de anställda, 

de gör vad de är ålagda av regeringen och det gör de säkert bra. Nu upp-

repar jag min fråga: ”Var ska de framtida jobben finnas? Inom vilka 

branscher? Hur ska skärgården sysselsättas?” det räcker inte med en 

tunnel. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Framtida jobben ska komma inom servicesektorn, inom 

IT-sektorn, inom Cleantech, där vi har förutsättningar och där vi också 

arbetar med de frågorna. Ledamot Barbro Sundback pratade också om 

att vi måste få flera som jobbar och vi måste jobba mera. Jag håller med 

om att vi måste få flera som jobbar, och det är viktigt att vi får ålänning-

ar ute i förskingringen tillbaka. Sedan ifrågasätter jag om man ska jobba 

mera. Ända sedan lågkonjunkturen 1993 har stressen varit ett mycket 

negativt problem i vårt samhälle, folk sliter ut sig. Att flera ska jobba och 

att man ska jobba längre tid håller jag med om.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Man kan jobba mera på olika sätt, genom smarta system 

och teknik kan man öka produktiviteten. Genom samarbete kan man 

öka också produktiviteten och effektiviteten. Nej, på den här näringsav-

delningen och dess program finns det ingenting som tyder på att man 

satsar på nya arbeten och nya branscher. Den här regionala utvecklings-

fonden är en sådan möjlighet, men det har ju gått 200 000 ifjol och året 

förut. Pengarna jobbar inte som de är tänkta enligt programmen. Kom 

med ett meddelande till lagtinget, vad ska vi göra med dem. Nu har man 
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så mycket outnyttjade pengar, det är därför man inte tar upp något 2011, 

man har ju 900 000 kvar sedan. Vad ska man göra med dem? Skicka 

dem tillbaka till Bryssel? Ja, men det finns ju inga program som är ak-

tiva. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag noterade att i centerns gruppanförande nämnde ltl Henry 

Lindström att motorn i ekonomin var näringslivet. Jag håller med om det och 

därför koncentrerade jag mig mycket på det i Ålands framtids huvudanfö-

rande, grunden för hela välfärden och näringspolitiken i stort, jag ska inte 

upprepa det nu. Den koppling näringsminister Eliasson gjorde mellan företa-

gande och miljöpåverkande var bra. Cleantech-verksamheten är definitivt ett 

av de områden, där är vi ute i god tid och den kan bli en framtidsnäring. Jag 

noterade också att ledamot Eliasson har tagit del av champagnegaloppen om 

uttrycket tillåts, i näringspolitiken. Jag vill ge landskapsregeringen också där 

ett erkännande för ett mycket gott jobb. Jag förstår dock inte varför man 

måste ha det precis under remissdebatten, men det kanske finns någon för-

klaring till det. Däremot tror jag inte som näringsministern Torbjörn Eliasson 

att den åländska champagnen kommer att ha samma lyskraft som Eiffeltor-

net har i Paris. Det är nog bra om vi håller det på en lite måttlig nivå.  

Herr talman! Jag tänkte faktiskt inför den här budgetdebatten överhuvud-

taget inte lämna in några motioner för jag tyckte, speciellt när jag läste nä-

ringsavdelningens kapitel och också budgeten i stort att det fanns så lite nya 

idéer. Ålands framtid har under årens lopp levererat många, många idéer 

som alltid har hamnat i papperskorgen, men också kommit till användning 

efteråt. Jag tänkte att jag lämnar det den här gången, jag ids inte ta det. Men 

efter att jag fick det goda rådet att det kanske skulle uppfattas som att jag har 

ledsnat och inte har något mer att säga skrev jag också tretton motioner det 

här året.  

De är inte på något sätt heltäckande, men spåret i motionerna är att man 

vill få fart eller en uppstart på näringspolitiken, grunden för vår välfärd och 

inbesparingar, strykningar av sådana anslag som motverkar huvudsyftet, 

d v s att få fart på näringslivsutvecklingen. Därför föreslår jag bl a strykning 

av miljöjuristen. Jag tror inte att det kommer att leda till huvudspåret som 

jag hade i mitt anförande, att byråkratikrånglet skulle minska utan tvärtom.  

Jag vill också herr talman, med ett par ord nämna utredningen, den 

Ålandsbaserade sjöfartens ekonomiska betydelse som ÅSUB har tagit fram. 

Jag ber alla lagtingsledamöter att läsa den. Det är klart, inte är det någon 

världsnyhet för många av oss, som har jobbat med de här frågorna, att vi job-

bar, bor och verkar på norra Östersjöns största sjöfartskluster. Det är inte 

frågan om det. Det är ändå så pass intressant information om de 10 400 ar-

betsplatser som det åländska sjöfartsregistret faktiskt består av. 6 100 direkt 

och 4 300 indirekt. Mot den bakgrunden är det fullständigt ofattbart att man 

inte inom landskapsregeringen har åtminstone en tjänsteman som jobbar 

med de här frågorna. Det är oerhört viktigt.  

Ålands näringsliv, det som tidigare kallades handelskammaren med flera 

föreningar, har idag presenterat en utredning om kartläggning som heter 
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”Kartläggning på villkor”, som jag hoppas att näringsministern har tagit del 

av. Där pekar man på att man på Åland inte har samma möjligheter till of-

fentligt finansierat stöd som konkurrenterna har. Det är fyra punkter man 

pekar på, det är stöd för kommersialiseringsfasen, för miljöföretagande, nä-

ringsministern som har ett utpekat viktigt område, det är stöd för företagsköp 

och för generationsskifte. Där står inte den åländska näringspolitiken på 

samma nivå som på de omkringliggande regionerna. Visst är det så som bl a 

ltl Karlström sade i sitt anförande, att det inte är bara stöd och stöd och stöd. 

Så länge vi inte har skatteinstrumentet är fortfarande stöden en viktig del när 

det gäller att få till stånd näringslivsutveckling.  

Jag noterade i följebrevet att det stod att det är viktigt att inte bara pri-

märnäringarna har samma förutsättningar som omkringliggande regioner, 

rent ordagrant. Jag tyckte att det var lite trist att man pekade på primärnä-

ringarna. Jag håller givetvis med det och jag har sagt det många gånger, nä-

ringspolitiken ska inte bara gälla primärnäringarna. Därför är vi framme vid 

den här kritiken som alltid, alltid kommer mot satsningarna på primärnä-

ringarna just på grund av bristen på nytänkande inom näringspolitiken, bris-

ten på utveckling och till och med som den här utredningen visar, bristen på 

traditionella företagssatsningar. Det visar den här kartläggningen.  

Jag tänkte, herr talman, inte tala någonting dess mera om jordbruket, men 

efter att ha hört ledamot Sundbacks anförande blev jag lite inspirerad, som 

vissa har sagt. Titta på motionen som socialdemokraterna har lämnat in, nr 6, 

där det sägs att den strama budgeteringen bör gälla alla budgetens verksam-

heter, också lantbruket. I klartext betyder det att alla andra har sparat, men 

inte lantbruket. Verkligheten, värderade damer i socialdemokraterna, verk-

ligheten är precis det motsatta. Tittar man på de strukturomvandlingsförslag 

som lades i fjol, inbesparingar, naturbruksskolan skulle läggas ner, försöks-

stationen hårdbantas, avbytarverksamheten avvecklas, investeringsstöden 

var på noll. Så såg det ut i fjol. Det är ett av de få områden där den här land-

skapsregeringen har lyckats, om man kan kalla det för att lyckas, när det gäl-

ler strukturomvandlingar.  

Tittar man på försöksstationen som ledamot Sundback överhuvudtaget 

inte förstår vad man ska ha till, har vi den för att ta fram nya grödor, ta fram 

nya nischer just för att komma bort från det bidragsberoende som ledamoten 

Sundback i alla sammanhang ondgör sig över. Skolan läggs ner, försöksstat-

ionen hårdbantas så jag tror att den också läggs ner och då har vi motorn 

borta i hela landsbygdscentret. Det är inte så speciellt lyckad näringspolitik 

när det gäller livsmedelsklustret, men det är en politik som har drivits av den 

här hetsjakten som är på jordbruksnäringen ibland. Jag kan försäkra er vär-

derade lagtingsledamöter, att det inte finns någon annan yrkesgrupp som har 

tagit sådana här indragningar som påverkar näringen som jordbrukarna har 

gjort utan protester. Varför är det så tyst? På grund av den hätska debatt som 

är runt allt som har med jordbruket att göra. Tyvärr.  

Det kan vara värt att notera, herr talman, att EU-stöden är inget som ak-

tiva jordbrukare vill ha, man vill givetvis ha ett bra pris för sina grödor, men 

så länge vi är med i EU är EU:s mål att sänka konsumentpriset och därför har 

vi den här stöddjungeln. Socialdemokraterna säger i den här motionen att för 

att balansera investeringsstödet bör motsvarande nedskärning göras i pro-

grammen för landsbygdsutveckling. Det betyder i klartext att man ska sänka 

anslagen för miljö- och LFA-stöden. Det är det som är den ekonomiska grun-
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den för verksamheten såsom jordbruksnäringen ser ut så länge vi är EU-

medlemmar. Investeringsstöden går till utveckling. Vi måste ha en utveckling 

om vi vill ha den här näringen kvar. Att ta bort anslagen för grunden, vad ska 

vi då driva för utveckling, när den ekonomiska grunden inte finns kvar mera.  

Sedan pratas det ofta om rättssäkerhet. Här finns det femåriga avtal som 

de åländska jordbrukarna har skrivit med landskapsregeringen. Går social-

demokraternas förslag igenom innebär det att dessa avtal måste brytas upp. 

Är det den rättssäkerheten, är det den långsiktigheten i näringspolitik som 

socialdemokraterna vill ha. Jag är lite tveksam till det. Det är precis som nä-

ringsminister Eliasson sade, att vi är tvungna att följa med.  

Jag tänkte gå in på mina motioner, herr talman, men jag ser att det är röda 

siffror så jag får sätta punkt här. Jag kanske får skäl att återkomma. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Tänk att jag alltid kan lita på ledamot Anders Eriksson när 

det gäller jordbruksstöden. För det första det här med naturbrukssko-

lan, det är ingenting som de enskilda jordbrukarna bär något ekono-

miskt ansvar för. När den läggs ner så drabbas inte ledamot Anders Er-

iksson eller någon annan jordbrukare, inte heller vad gäller försöksverk-

samheten. Överföringsbidragen är fortsatt stora, de har inte alls rörts i 

den här budgeten. 

Jag förstår idén med försöksverksamheten, att man ska ta fram nya 

produkter, men hur många nya produkter har tagits fram under de 

gångna åren. Är det de som verkligen står för det? En del säger att äppe-

lodlarna tar in konsulter utifrån osv. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag vill peka på att när man säger i den här motionen att 

den strama budgeteringen bör gälla alla budgetens verksamheter, också 

lantbruket, är man inte korrekt, det är inte sant. Det stämmer inte om 

man tittar på det som har sagts tidigare.  

Det är bra att ledamoten Sundback kan lita på mig, det kan de 

åländska jordbrukarna också göra. Oberoende hur hätsk debatten än 

blir så kommer jag att stå upp för det som är rätt och riktigt. När det gäl-

ler skolan, ledamoten Sundback, är det med en näring såsom ett sam-

hälle, läggs skolan ned så signalerar man att det här är en näring som 

man inte riktigt tror på. Läggs skolan ner i Lappo signalerar man att det 

här är ett samhälle som man inte riktigt tror på. Det finns en tydlig pa-

rallell där, men de här besluten är lagda av en centerminister, till min 

stora förvåning. Så här ser det ut nu och när det gäller nya grödor så od-

lar jag t ex kummin för första året i samarbete med försöksstationen.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tycker fortfarande att man måste skilja på äppel och 

päron. Försöksstation och naturbruksskolan osv. är jordbrukets infra-

struktur, men det jag talar om är stöden till enskilda jordbrukare, som 

har ökat med 1 250 000 euro i den här budgeten. Vad gäller naturbruks-

skolan, hade ledamot Anders Eriksson t ex stött Struktur 07 hade ut-

bildningen räddats, men ledamot Anders Eriksson tillsammans med 

centern, gick emot projektet och då rök naturbruksskolan. Där fanns 

programmet kvar. Så var det, men sedan gick tiden för långt och det blev 
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ohållbart. Ledamot Anders Eriksson ska tänka lite själv på vad han hade 

för ansvar i den frågan, men då var det andra bullar. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Också i det här fallet är ledamot Sundbacks bullar inte 

korrekta. Det var faktiskt så att vi hade möten med den dåvarande soci-

aldemokratiska utbildningsministern, som inte sitter så långt ifrån le-

damot Sundback, men tyvärr fick vi inte möjlighet att vare sig stöda eller 

icke stöda det här förslaget för den regeringen drog tillbaka förslaget så 

det blev aldrig något ställningstagande i lagtinget. Så var det med den 

saken. 

När det gäller att blanda äppel och päron och det jag pekade på är in-

frastruktur så det har tydligen ingenting att göra med det som socialde-

mokraterna driver, men nog är det ändå så att det är infrastruktur, den 

typen av grundförutsättningar för företagande som samhället ska ägna 

sig åt.  

När det gäller EU-stöden så det intressanta är att vissa fall driver so-

cialdemokraterna att det ska vara samma sociala förmåner som i Fin-

land, det ska absolut vara på samma nivå, men när det gäller jordbru-

karna gäller det inte. Där är avbytarverksamheten helt fri, här är den 

snart borta. Så ser verkligheten ut. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Tack ledamot Anders Eriksson. Jag tar vara på det positiva 

och det beröm som ledamot Eriksson faktiskt gav oss framför allt när 

det gällde miljö och Cleantech som är jätteviktiga. Den lilla grejen med 

Eiffeltornet var mera i överförd bemärkelse. Frankrike har ett Eiffeltorn 

och när man pratar om Eiffeltornet så tänker man på Frankrike. Det 

kanske kan bli så för Åland internationellt nu när vi kommer på kartan, 

att när man pratar om champagne så tänker man på Åland. Jag tror att 

jag har rätt nivå på det.  

När det gäller Ålands näringslivs Konkurrens på lika villkor har jag 

tagit del av den. Jag kommer att ta kontakt med dem och diskutera det 

här. Det ska jag göra. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Näringsministern är lite diplomatiskt och håller sig på ett 

allmänt plan. Får jag fråga, stöder näringsministen tanken på att man 

inrättar en ordinarie heltidstjänst som sjöfartsutvecklare? Stöder han 

det, ja eller nej? Vi tycker båda att näringen är viktig. När det gäller det 

som Ålands näringsliv har kommit fram till, Kartläggning på lika villkor, 

varav miljöföretagare är ett, har man inte samma konkurrensvillkor på 

Åland som man har i omkringliggande regioner. Det är väldigt allvarligt. 

Kommer näringsministern att se till att man i finansutskottet justerar 

anslagen som man konsekvent har dragit ner från landskapsregeringens 

sida. Kommer han att ta del av utredningen och se till att den förverkli-

gas? 
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Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Svarar ja på frågorna. Jag sade ju redan det, jag 

kommer att ta kontakt med Ålands näringsliv och diskutera de här frå-

gorna. Huruvida det får några konsekvenser just nu kan jag inte garan-

tera, men det kanske kan få det i nästa budget, där jag redan har aviserat 

att vi kommer att ha ingående diskussioner med branschen. 

När det gäller tjänstemannen, när man krymper konsumtionsutgif-

terna, i år med 7,3 procent, så finns det inte utrymme för nya tjänster. 

De vi gjorde var en kombinationstjänst. Det må väl ledamot Anders Er-

iksson hålla med om att det alltid är något. När det gäller försöksstat-

ionen är det viktigt att vi nu signalerar att vi långsiktigt kan hålla den 

här nivån när vi fortsätter med privatiseringsdiskussionerna. 

Jag hoppas också lite på det privata initiativet Jomala Gård med be-

söks- och aktivitetscentrum, där man vill ha allting kvar som är där nu 

för att kunna få en fungerande verksamhet 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det sista får vi väl hoppas tillsammans, jag är mera skep-

tisk när jag ser vad som händer och ser, men det är en annan femma. 

När näringsminister Eliasson säger att konsumtionsanslagen krymper, 

vad gör man då? Notera att jag sade i mitt huvudanförande att konsumt-

ionsanslagen krymper, ja, på näringsavdelningen, som skapar grunden 

för verksamheter, medan de ökar på alla andra avdelningar. Det är full-

ständigt orimligt och det är en felprioritering enligt mitt förmenande. 

Här har tydligen inte näringsministern lyckats stå upp för de priorite-

ringar som jag tycker att en näringsminister bör göra. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag tänkte komplettera liberalernas gruppanförande och börja 

med några synpunkter som inte finns med i budgeten. Man kan värdera be-

loppet till fem kanske tio miljoner och det kan man jämföra med anslaget 

43 03 43 Turismens främjande där det finns 1 190 000 euro. Vad jag tänker 

på är den enorma investering i den åländska besöksnäringen och det är na-

turligtvis champagnefyndet, som landskapsregeringen enligt mångas bedöm-

ning har hanterat på ett mycket förtjänstfullt sätt bl a genom kommunikat-

ionschefens roll som spindel i nätet. Det kontot är på fem miljoner eller också 

mycket mer bortsett från vad champagnen är värd. Åland är känt globalt, 

första gången när fyndet gjordes, andra gången när man presenterade bärg-

ningen och tredje gången igår när man hade en s.k. event, på åländska var det 

ett sorts champagnekalas.  

Det är en potential som är en investering som sprider sig över hela världen. 

Igår kväll eller om det var i morse, egentligen i natt, så var det i Australiens 

TV två personer på nyhets primeplats, den ena var Australiens premiärmi-

nister. Vem tror ni att den andra var, jo, ålänningen Björn Häggblom, som 

berättade om champagnefyndet. Det här var ute i världen, alltså inte reklam 

utan redaktionell marknadsföring enormt stort värde. Det visar vilken pot-

ential som finns.  
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Jag är mycket nöjd över att man har lyft fram inte bara champagne utan 

även den maritima arkeologin och sjöfarten i det här. Där har vi kopplingen 

till vår huvudnäring. Redan för 200 år sedan seglade man omkring här med 

tax-free också på den tiden och den sort som visade sig vara champagne av 

olika märken och också öl, även om ölen ska ha varit något sur så var den i 

alla fall en marknadsmässig potential. 

Herr talman, sjöfartsrollen har diskuterats mycket, näringsutvecklare osv. 

Jag har aldrig gillat att man nedvärderar sjöfarten till någonting man ska föra 

näringspolitik med. Ser man på sjöfarten är den i högsta grad en marknads-

mässig näring bortsett från de allmänna EU-regler som möjliggör statsstöd. 

Det har vi också i vår rederinäring. Det som är viktigt, och det är någonting 

som sjöfartsnäringens företrädare håller med om, det vet jag sedan min tid 

när jag frågade rent ut om vi behöver ha en sjöfartsutvecklare och svaret var 

nog ganska klart, tyckte jag. Det är sådant som näringen själv stöder. Alltså 

påverkar, förhandla osv. när det gäller arbetsmarknaden och regelverk i in-

ternationella organisationer.  

Det som däremot är viktigt är sjöfartsklustret, de näringar som ansluter till 

sjöfarten, dvs. småföretagande, serviceföretag, marknadsföring, juridiska osv. 

Där finns det anledning att föra en sådan näringspolitik att det finns förut-

sättningar för den verksamheten. Det andra är den politiska nivån där man 

lobbar gentemot regeringen, det är finansministeriet och kommunikations-

ministeriet, de avgörande tjänstemännen sitter där, och det är dem som man 

behöver uppvakta. Vi har en aktiv finansminister, alla rycker finansminister 

Katainen i rockärmen så ofta att den börjar se sliten ut. 

Jag tror att det finns en motion, jag är tyvärr lite dåligt påläst om sjöfarts-

rollen, men den allra viktigaste insatsen som vi kan göra för den politiska ni-

vån är utbildningen på sjöfarten. Där är jag lite besviken på gymnasierefor-

men till den delen, för det fanns i utvecklingsplanen en hel del skrivet om 

samordningen av sjöfarten på alla nivåer och där borde man när gymnasiere-

formen implementeras, profilera sjöfarten, stärka sjöfartens samordning 

inom sektorn och med andra utbildningar. Där är den stora potentialen. Vi 

har alltså 25-30 procent av vår BNP och hela klustret som är beroende av 

denna näring. Där finns utbildningen, hotell- och restaurangskolan är en vik-

tig komponent, men också den traditionella sjöfartsutbildningen. Jag skulle 

vädja till att alla som månar om arbetsplatser, tillväxt och kvalitet i näringsli-

vet och utvecklingspotential att se till att utbildningen kommer till rätt fas när 

det gäller sjöfartsutbildningen.  

Om man har en näringslivsutvecklare som skriver protokoll i skärgårds-

nämnden och håller i sjöfartsfrågorna är väl förmodar jag en kompromiss i 

landskapsregeringen. Jag säger det till andra här i lagtinget som har noterat 

det och för ett resonemang kring det. 

Med det kan jag avsluta med det som ltl Fredrik Karlström sade när det 

gäller näringspolitiken, att den borde inriktas där samhället fungerar annars. 

När det gäller vårt näringsliv fungerar det. Vi har inte egen beskattning, vi 

har inte så mycket näringslivspengar att sprida ut, som kanske andra region-

er, men vi har ett näringsliv som är mycket starkt, det kommer också nya ar-

betsplatser i skärgården. Jag tror att debatten i lagtinget, från vissa håll, som 

säger att skärgården är värnlösa stackare, som inte får bidrag från skärgårds-

samarbetet, som inte får tillräcklig trafik, som inte klarar sig själv, som måste 

hållas runt armarna. Det stämmer inte med min bild och det stämmer inte 
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med den bild som vi får i vår lagtingsgrupp när våra skärgårdsrepresentanter 

diskuterar. Det de vill ha är goda kommunikationer och bra förhållande när 

det gäller näringsverksamheten, dvs. lite byråkrati. Sedan finns det näringar 

som är inbyggda i ett system, såsom jordbruket och där har vi liberaler sagt 

tidigare i år att vi kommer i ordinarie budget att se till att det finns förutsätt-

ningar för investeringar, som gynnar livsmedelsklustret och jordbruket. Och 

det har vi gjort, vi har uppfyllt det löftet. Vi gör det av ett allmänt intresse för 

näringslivet inte för några särskilda stöd som vi vill ha tacksamhet för utan 

för att det är viktigt för arbetsplatserna och för hela Åland. 

En sak när det gäller näringsavdelningen som är missvisande är när de sä-

ger att se på jaktfrågorna, de har två tjänstemän, sjöfarten har ingen, jord-

bruket har si och så många, man borde ta de här för jordbruket och sätta lika 

många på andra näringarna, men det är fel tänkt. Utgångspunkten är att det 

inte ska behövas särskilda tjänstemän för att en näring mår väl, tvärtom, sjö-

farten mår väl och behöver ett visst stöd, politiskt, men har sina egna organi-

sationer. Varför skulle vi behöva göra upp en sjöfartsorganisation, som sitter 

och gör kalkyler, månadsberäkningar och marknadsföring när det finns en 

näring som gör det. Det är ganska självklart för mig, kanske jag har fel.  

Näringsavdelningen borde omorganiseras. Det borde göras som så att man 

har kunskapsnätverk med de organisationer som finns i riket och i Sverige 

och att man klargör myndighetsrollen och inrättar ett utvecklings- och inno-

vationscentrum i anslutning till ITiden, Utvecklings Ab, Teknologicentrum, 

Företagarföreningen och det nya Ålands Näringsliv. Jag tror inte att det är 

någon fara för Åland om vi har lägre näringsstöd än i Sverige. Där har man 

visat att hela regionalpolitiken är förfelad. 70 procent av det man ger i reg-

ionalstöd rinner iväg till sådant som inte ger effekt.  

Numera gör man skattepolitik, arbetsmarknadspolitik och utbildning. Ut-

bildning räcker till näringslivets tillväxt och allmänna omständigheter är god 

miljö, välfärd, hälso- och sjukvård och social trygghet. Det är också närings-

politik, eller egentligen är det näringspolitik? Mår människor bra utnyttjar de 

sin kreativitet för att skapa företagande och jobb. Så har det varit på Åland 

och då ska vi inte rådda in alltför mycket bidragstrassel i det. Det ökar på by-

råkratin och det ökar på onödig penninghantering. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Ltl Olof Erland ville skämta i en allvarlig fråga och säga att 

knappast ska samhället se som sin uppgift i sjöfartsutvecklingsfrågor att 

sitta och göra hållfasthets- och stabilitetsberäkningar och sådant. Inte 

behöver vi skämta om en sådan allvarlig fråga. Han menade att eftersom 

sjöfarten redan är organiserad med sina egna organisationer behöver 

samhället inte satsa på någonting inom sjöfarten annat än utbildning. 

Sjöfartsnäringens organisationer har en klar uppgift och det är att be-

främja medlemsföretagens miljö som de verkar i, både i förhållande in-

ternationellt, nationellt och samhället och statsmakten. Deras uppgift är 

knappast att skapa nya företag inom branschen och skapa en sådan ut-

veckling, medan det nog åtminstone för alla näringslivspolitiker i sam-

hället känns som en mycket viktig uppgift, för att utveckla möjligheten 

att skapa nya företag, som i viss mån är konkurrenter till de befintliga 

företagen. De nya företagen är redan medlemmar i organisationen na-

turligtvis. 
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Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det var inte så att jag försökte skämta, utan jag försökte 

belysa vad man kan göra i näringspolitiken. Det är skattepolitiken som 

är det viktiga, regelverket för sjöfarten som landskapet har varit med nä-

ringspolitiskt, men då var det på finanspolitiska sidan. Vad jag menar är 

att näringspolitiken nog ska syssla med kluster och skapa förutsättning-

ar för ny rederiverksamhet. Jag har många gånger i lagtinget sagt att 

varför inte öppna styrelserna för sådana som inte har hembygdsrätt. Jag 

har också hänvisat till ett fall med ett nordiskt rederi som ville bedriva 

operation från Åland, men eftersom man ville ha ägarkretsen sluten så 

gick det inte, man kunde inte få dispens på den tiden. Jag håller med i 

princip att nya rederier kan vi försöka skapa genom att underlätta eta-

bleringen. Näringen sköter för övrigt sin egen utveckling. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Med mina öron hörde jag nog att kollegan Erland talade 

för att man inte skulle ha någon särskild rederiutvecklare för de uppgif-

terna skötte näringslivsorganisationerna själva. Efter tilläggsdiskussion-

en förstår jag ändå att kollegan Erland nog inser att samhället behöver 

göra befrämjande insatser för att nya företag ska kunna uppstå i den för 

Åland viktigaste branschen, där det finns enorma utvecklingsmöjlighet-

er. Det har väl inte tillkommit något nytt rederi som fungerar tradition-

ellt på Åland som fortfarande finns kvar på de senaste 20 åren. Nog 

finns det för samhället uppgifter att göra. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! När det gäller sjöfarten finns det i förvaltningen, på fi-

nansavdelningen, trafikavdelningen, näringsavdelningen och utbild-

ningsavdelningen. Vad näringsavdelningen borde göra när det gäller nä-

ringsskattepolitiken är att skapa förutsättningar för företagande i alla 

branscher. Det avgörande som vi borde ha som strategiskt mål för sjö-

farten är utbildningen. När det har fått gå en tid och gymnasiet har eta-

blerats, vi har inte slagit ihop alla gymnasier hittills, måste vi ha en åter-

differentiering när det gäller sjöfarten, den borde inte gå in i den här 

smeten. När det gäller rederietableringar kanske det kommer en sådan 

tid, men utbildningen är ytterst strategisk och ett stabilt skattesystem. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Englund 

Herr talman! Ja, jag måste tyvärr avstå i brist på tid. Mitt flyg till Helsingfors 

avgår snart. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Jag utlovade ju igår att jag skulle återkomma i debatten under 

näringsavdelningens kapitel för att prata mer miljöpolitik. Visst är det så att 

miljöfrågorna i högsta grad är en fråga för näringsavdelningen. Det inser 

också näringsminister Eliasson som gärna vill att vi från lagtinget ska komma 

konstruktiva och kreativa förslag, som hans avdelning kan jobba med nästa 

år. På näringsavdelningen finns alltså resurser för att göra stora och viktiga 

miljöförbättrande åtgärder. Som en första del skulle vi kunna ta del av leda-
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mot Runar Karlssons förslag om att inrätta tillräckligt breda skyddszoner mot 

sjöar, dricksvattenråtäkter och mot känsliga innanhav. Bland annat hör ju 

Ödkarbyviken till de vattendrag som är det mest nedsmutsade på Åland. Här 

finns en stor utmaning i att minska näringsläckaget i den här viken. 

Socialdemokraterna är gärna med och bidrar till förändring och utveckling. 

En fråga som vi i ruset efter champagnefyndet vill lyfta är maten. Någon ta-

lade tidigare om att Åland igen blir känt för alkohol. Visst, vi har spel, sprit 

och chips som varumärken idag. Inte så hälsosamt och nyttigt kanske, men 

det ger pengar till landskapet Åland, till föreningsliv och till företag.  

Jag vill ändå att vi ska göra en stor satsning på åländsk mat, rena och häl-

sosamma råvaror, produkter. Här kan näringsliv och näringsavdelningen 

göra gemensamma insatser för att sätta fokus på en bransch som har alla för-

utsättningar att växa. Mat och god mat, fräscha livsmedel. Det är något som 

går åt varje dag. Det finns en allt större växande marknad för ekologiska pro-

dukter, både här hos oss och i våra närområden. Det här har vi sagt förut och 

det kommer vi att fortsätta att säga i varje debatt i lagtinget. 

För någon vecka sedan kunde man läsa i Hufvudstadsbladet om den nuva-

rande jordbrukspolitiken. Jordbrukarna odlar inte det som marknaden vill 

ha. En allt mindre del av jordbrukets inkomster kommer från försäljning av 

det som produceras på gården. Merparten av inkomsterna är stöd. Vilket van-

ligt företag kan leva på att sälja sådant som ingen vill ha? Vi som vill ha 

åländska ekologiska potatisar och grönsaker i februari -mars kan glömma det. 

Det går inte att få tag i. När vi har jordbrukspolitiska debatter i lagtinget bru-

kar företrädarna för den konventionella odlingen hävda att marknaden inte 

vill ha ekologiskt. Jag och alla mina vänner som absolut vill ha eko-potatis 

och andra grönsaker räknas tydligen inte till marknaden. Men då kan man 

verkligen undra vem som är jordbrukarnas marknad? 

Det som vi återigen motionerar om är att göra Åland till GMO-fri zon och i 

synnerhet till en GMO-odlingsfri zon. Jag hittar inte skrivningar om det nå-

gonstans i budgeten. Rätta mig gärna om jag har fel. Den tidigare näringsmi-

nistern jobbade faktiskt rätt hårt på denna fråga, men jag vet inte hur aktuell 

den är nu under minister Eliassons ledning? Blir Åland GMO-fritt och när?  

Jag vill gärna att man tar med en skrivning i budgeten som lyder enligt föl-

jande: ”Åland ska fortsättningsvis vara ett GMO-odlingsfritt område och 

landskapsregeringen vidtar i brådskande ordning lagstiftningsåtgärder för 

att skydda landskapet från odling av genmodifierade organismer och ge-

nomför målsättningen att Åland förblir en GMO-fri zon i Finland.” Det här 

är en fråga som börjar brådska just nu. 

En annan fråga som hör till temat rena livsmedel är att försöka minska och 

helt få bort användningen av glutamater i all mat och i synnerhet i all mat 

som serveras i landskapets och kommunernas matbespisningar. Glutamater 

är tillsatsämnet med smakförstärkning, vars användning har begränsats i 

flera finländska kommuner och städer, i Uleåborg, Esbo bland annat. Man 

har tagit bort dessa ämnen ur skolmaten, något som har visat sig vara ganska 

svårt.  

Glutamater är förbjudet i babymat och småbarnsmat inom EU. En av orsa-

kerna är att glutamat kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa människor. 

Genom att tillsätta glutamater dödar man smaklökarna på de små barnen. En 

orsak till varför man har tagit bort glutamaterna bland annat på fastlandet är 

att man vill försöka lära barn hur riktig mat ska smaka. Man vill att den äkta 
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smaken i maten ska komma fram. Det finns en god anledning att även på 

Åland begränsa användningen av glutamater och att förbjuda dem helt i 

landskapets och kommunernas matbespisningar. Det här skulle vara ett sätt 

att också höja på Ålands image, varumärke, när det gäller rena, goda och häl-

sosamma livsmedel och mathållning. 

Om jag flyttar fokus nu från mat och miljö så ska jag gå vidare till skolvärl-

den, till AMS rättare sagt. Vi har två motioner som tar upp det här med stu-

diestödsansökningarna. Den här hösten har ett stort antal studerande fått 

vänta oskäligt länge på sina studiestöd. Det löste man sedan på AMS genom 

att anställa tillfällig personal, men hela förfarandet måste göras om.  

Hur man ansöker om studiestöd måste moderniseras och göras om så att 

de studerande kan lämna in sina ansökningar elektroniskt. Redan 2008 

kunde man göra det här eftersom FPA började med sin e-tjänst. I Finland är 

det ungefär 80 000 personer som lämnar in anhållan om studiestöd varje år. 

Då kan man återbetala, annullera och upphäva sitt studiestöd elektroniskt. 

Man kan se hur mycket studiestöd man redan har tagit ut, var man har in-

komstgränserna och uppgifter om studielån. Man kan också få veta i vilket 

skede studieansökan behandlas i och med att man är med i e-tjänsten. Man 

får veta när studiestödet kommer på kontot och hur stor beloppet är. Det här 

borde absolut vara möjligt också för åländska studerande. Nu ska man ta upp 

pengar under näringsavdelningen så att jordbrukarna ska kunna ansöka om 

sina pengar elektroniskt. Nu tar man upp pengar för det, men jag tycker att 

de studerande ska behandlas på lika sätt. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Jag håller med om det här med god mat, ekologiskt är jät-

tebra och vi vet att det har blivit mer och mer ekologiskt. Det diskutera-

des redan igår. Det är väl så att det kommer att fortsätta att öka. Det är 

marknaden och prisbilden som kommer att ha stor betydelse i den takt 

man går över till ekologiskt. Det är bra. 

När det gäller AMS-studiestödet sade jag redan under tilläggsbudge-

ten i september att vi tillsätter en arbetsgrupp som består av studerande, 

folk från AMS, från näringsavdelningen, från utbildningsavdelningen. Vi 

kommer att titta genom hela systemet så att det ska moderniseras, effek-

tiveras och att det ska märkas redan nästa år. Det är på gång alltså. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Det är bra att man tittar över och tillsätter grupper, men 

vad är målet? Vad vill man att ska moderniseras, vad innebär det? Inne-

bär det att man ämnar köpa tjänster från FPA eller ska man bygga upp 

något eget system. Vi har ju erfarenhet från bokningssystemet från land-

skapsfärjorna som inte har varit så lyckat. Vad är målet, hur har man 

tänkt sig slutprodukten? Det tror jag att de åländska studerandena också 

är intresserade av. 

Det här med att ekologiskt växer, jag tycker att man kunde använda 

sig av EU-pengarna för att få fram ett riktigt bra och stort projekt så att 

man får genklang ute i näringslivet, ute i besöksnäringen och för de 

åländska jordbrukarna också. 
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Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Min och utbildningsministerns målsättning när det gäller 

studiestödet är att få det mycket bättre, effektivare och gärna med 

elektroniska möjligheter att söka stöd, det blir det säkert. Vi tillsätter 

gruppen nu och så ser vi vad vi kan göra till nästa år. Jag kan inte lova 

det nu, men till nästa år ska det synas, det är målsättningen. 

När det gäller det här med GMO tillåter lagstiftningen att en myndig-

het beslutar om en GMO-fri zon idag. Det här jobbar man med nere i 

Bryssel, fastän det verkar gå väldigt trögt. Händer det ingenting där så 

kan man lagstifta om samexistens och då kan det eventuellt bli aktuellt. 

Vi väntar fortfarande. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Jag är lite orolig för GMO-frågan, man väntar och väntar. 

Alldeles snart på marknaden kommer det potatis, som man har forskat 

fram, som bland annat lämpar sig väl för chipsproduktion. Då vet vi att 

Åland är känt för sin chipsproduktion och då är det lätt att man testar 

sådana här produkter här. Jag skulle vilja se att vi får Åland klassat som 

ett GMO-fritt odlingsområde så snabbt som möjligt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Henry Lindström, replik 

Herr talman! Ledamot Aaltonen pratade här om Ödkarbyviken och hur 

nedsmutsad den är. Vad har då ledamot Aaltonen för belägg att det här-

rör sig från jordbruket. Det är trots allt så att alla våra vattendrag belas-

tas av många andra saker, som kan ligga längre tillbaka i tiden. Bland 

annat har vi en ganska omfattande bosättning i området, vi har ett ner-

lagt avloppsreningsverk, vi har haft rävfarmare på området. Varför är 

inte Saltviksfjärden lika belastad trots att det är mera jordbruksmark 

som gränsar till den. Vad gäller ekologiskt jordbruk så tror jag att det 

som kommer att bli mera aktuellt och mera långsiktigt, är det närprodu-

cerade, för även det ekologiska har sina problem. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Ja, vi har sett den här kartläggningen man har gjort på 

miljöbyrån om att uppe i Saltvik är det stora problem och just Ödkarby-

viken är väl den som är mest nedsmutsad. Det är väl någonting som nä-

ringsavdelningen får titta på, se om man kan förbättra vattenkvaliteten 

där genom att prova olika skyddszoner. Det är säkert andra saker som 

kommer till, med bl a avloppslösningar. Man kan inte hela tiden hålla på 

och skylla på gamla synder utan man borde göra saker idag för att för-

bättra kvaliteten. 

Närodlat, ja, men om man ska kunna gå ut och sälja ekologiska ostar 

och ta ett mervärde för det räcker det inte med att det är ganska ekolo-

giskt, Det måste vara 100 procent. 

Ltl Henry Lindström, replik 

Herr talman! Enligt min uppfattning finns det ingenting som heter 

ganska ekologiskt. Ekologiskt är ett begrepp som innebär att man måste 

följa vissa kriterier. Jag har absolut ingenting emot det, det är en gren av 
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jordbruket som absolut får vara ekologiskt. Det har jag efter alla mina år 

på jordbruksbyrån bidragit till att främja. Det innebär inte att man ska 

förneka möjligheten för det konventionella. Jag skyller inte på gamla 

synder, men om man ska vara något så när trovärdig måste man beakta 

det som kan ha påverkat och det som påverkar. Det är bra att ha skydds-

zoner, men det hindrar inte de gamla synderna som finns i markerna. 

De kommer att läcka och det läcker fortfarande. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Det är så att när jag går till butiken så köper jag ekologisk 

potatis och då är den från Gotland eller en annan del av Norden. Så är 

det när man kommer till februari-mars, det går inte att få tag i åländska. 

2012 tror jag att Mariehamns stad har satt upp målsättningen att 75 

procent av de livsmedel som man tillagar i sina skolor ska vara ekolo-

giska. Det här borde vara en stark signal till hela jordbrukskåren. Vi har 

de mesta ekologiska markerna i hela Norden, så det finns alla förutsätt-

ningar att börja odla sådant som marknaden vill ha. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Ekologisk odling är säkert bra och den har framtiden för 

sig, men man har också gjort undersökning på konsumenten, som går in 

i butiken, och frågat att hur mycket tänker ni köpa ekologiskt. En viss 

procent säger att så mycket som möjligt. När de kommer ut så frågar 

man vad de har i korgen och då är det inte lika mycket. Prissättningen 

styr den ekologiska köpkraften ganska mycket, man kan undra hur 

mycket mer man kan betala för ekologiskt odlat. Kanske det sitter där i 

sista ändan. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Visst är det så. Prisbilden har gått ner betydligt. Åker man 

över till svenska sidan är det billigare att köpa ekologiska produkter där 

än vad konventionella kostar hemma hos oss. Priset på ekologiska pro-

dukter har gått ner, det finns också i våra butiker, de är på nästan 

samma nivå. Den stora massan, skolor, institutioner, matbespisningar, 

måste finnas. När de också går över till att tillaga mat från ekologiska 

produkter har man en större marknad och ett tryggt upptagningsom-

råde. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Det är säkert bra om det är stora inköpare som köper eko-

logiskt. Det sprider sig. Exemplet makt är ju stort förstås, men jag är 

rädd att för att man ska få ett tillräckligt utbud också i producentleden 

måste det finnas ett mervärde än för konventionell odling, eftersom man 

får så mycket mindre skörd.  

En sak som jag lade märke till om Ödkarbyviken, olika förorenings-

källor var kanske den atmosfäriska nederbörden, som innehåller ganska 

mycket kväve, men ingen fosfor. 



  

  469 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Jag noterar idag igen att ledamot Roger Slotte skyller på 

det som kommer uppifrån. Jag har hört det ganska många gånger nu. 

Det kan vi bortse ifrån för det faller i så fall lika över hela Åland. I Öd-

karbyviken är det något specifikt som gör att vattnet är så extremt smut-

sigt där. 

När det gäller ekologiskt kan man faktiskt använda mindre råvaror 

för de ger mer smak, de ekologiska produkterna. Mindre skördar vet jag 

inte om jag ska tala om, men man kan få ut ett lite högre mervärde i alla 

fall. Kör på ekologiskt.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Förrän vi går in på nästa taltur vill talmannen ge informat-

ion om inkommande vecka, måndag. Det finns tre ärenden som kommer att avföras och 

flyttas framåt. Det ena ärendet är förändringen av rätten till avbytare som flyttas fram 

en vecka, från den 22 till den 29 och landskapsrevisorernas berättelse för 2009 och 

samma revisionsberättelse för Ålands lagting flyttas från måndagen till onsdagen. Alla 

dessa tre flyttas fram på grund av orsak. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Förra anförandet slutade med lite miljödiskussioner och det är 

alltid intressant för jag är själv intresserad av miljön och vill säga några ord 

om den. Jag kan konstatera att de ekologiska produkterna i affärerna har 

dramatiskt ökat under senare tid och det ska vi vara tacksamma för. Vi kan 

konstatera att Ålands största jordbruk numera är ekologiskt där allting föräd-

las. Det finns mycket positivt och vi måste alla jobba för miljön. Jag pratade 

med en vattenbiolog i somras som berättade att samtliga åländska insjöar 

hade blågröna alger i somras. Det måste få alla oss att tänka till lite, om vi ska 

ha rent vatten att dricka. Det är lätt att skylla på än den ena och än den andra, 

men vi måste hjälpas åt helt enkelt annars så kommer vi ingen vart. Som jag 

sade tidigare så har AICIS’ pengarna och musselodlingspengarna använts 

rent konkret till skydd för våra insjöar, så man har kommit jättelångt till det. 

Nog om detta, herr talman! 

Nu går vi till näringspolitiken och jag vill först säga att jag stöder land-

skapsregeringens förslag till näringspolitik för år 2011. Jag anser att minister 

Eliasson har gjort ett mycket bra jobb och han har också fått med det viktig-

aste och en förändring som behövs inom näringspolitiken. Han har också 

lyckats med konststycket att dra ner i budgeten hela 8,1 procent. Det är inte 

många som har klarat av det förut och här. Jag delar Eliassons näringspolitik 

och det har jag gjort tidigare också och har ungefär samma ideologi i det fal-

let.  

Ändå vill jag ge mina synpunkter på näringspolitiken lite mera i detalj och 

också titta lite i framtiden som jag tror och tycker. En stark och rätt närings-

politik tillsammans med vårt näringsliv utgör ryggraden i finansieringen av 

vård, skola och omsorg. Rätt och tidsenlig näringspolitik är ett måste. Ser vi 

hur utvecklingen har varit inom olika näringsgrenar kan vi konstatera att 

jordbruket under många 10-tals år har omfattats av strukturomvandlingar 

från små enheter till mera konkurrenskraftiga större enheter. 1990 bestod 

jordbruket av 1 000 jordbruk, idag är det 500. Det är på grund av den politik 

som har förts och också marknaden som kräver större enheter. 
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Vår politik måste fortsätta så att vi får ännu större och konkurrenskrafti-

gare enheter, som kräver mindre driftsstöd i framtiden, för att vara konkur-

renskraftiga gentemot omvärlden. Det här är ett måste och vi vet att EU 

fr.o.m. 2014 kommer att förändra stöden för jordbruket, inte speciellt myck-

et, men dock kommer man att ändra riktningen något. Däremot måste vi 

också ta vara på vissa mindre nischodlingar, som har hygglig ekonomisk be-

tydelse för landsbygden. 

Jordbrukets ekonomiska betydelse, isolerat, kommer att vara oförändrad i 

framtiden. Däremot tror jag att det finns stora framtidsmöjligheter inom för-

ädlingen. Vi har redan många framgångsrika förädlare såsom ÅCA, Dahl-

mans, Trädgårdshallen och Ab Chips, men det är inte bara de. Det dyker hela 

tiden upp förädlare som är små, men kan bli större. Jag kan nämna Bolsta-

holmsgård, Överängskvarn, äppelmusteriet i Västanträsk, Ekogården i Ger-

mundö osv. Målsättningen och politiken måste vara så att allt eller nästan allt 

som odlas på Åland också ska förädlas på Åland. Hit kan man styra in den bi-

dragspolitik som är möjlig. 

Varför är det så att åländska produkter säljs trots att de oftast är dyrare än 

andra? Det har jag diskuterat med förädlarna om och de säger att de har fått 

ett starkt varumärke, bra produkter och man har ett åländskt innehåll. Det är 

också oerhört viktigt. Tappar man någonting av det tappar man också kon-

kurrenskraft och då är man borta från marknaden. 

Går vi sedan, herr talman, till sjöfarten så är den och kommer att under en 

lång tid att vara vår viktigaste näring. Sjöfarten i stort och främst då tax-free 

är en bärande näring som finansierar en stor del av vår kärnverksamhet, det 

vill säga vård, skola och omsorg. Vi får inte här glömma de framsynta politi-

ker och tjänstemän som i förhandlingar med EU lyckades förhandla sig till ett 

tax-free undantag. Och då tänker jag främst på dåvarande lantråd Ragnar Er-

landsson, dåvarande kanslichef Peter Lindbäck och dåvarande näringschef 

Harry Jansson. Dessa tre herrar har varit till mer nytta för det åländska sam-

hället och näringslivet än de flesta andra. 

Den åländska sjöfarten har alltid präglas av försiktighet och framsynthet. 

Man har på något konstigt sätt alltid lyckats med sina strategier och investe-

ringar. Nu står Vikinglinjen för en ny innovativ investering genom att satsa 

på ett nytt miljövänligt fartyg på linjen Stockholm-Mariehamn-Åbo. Det visar 

att branschen har framtidstro, som är till nytta för oss och som sagt här ligger 

tax-free undantaget som grund och en möjlighet för de här satsningarna. Nu 

måste vi politiskt på många olika sätt jobba vidare för att se till att sjöfarten 

kan fortsätta som nu och utvecklas. Det finns många kunniga personer här i 

salen som har varit med och jobbat och också kan jobba för den i framtiden.  

Vi kan dock konstatera att det nationalekonomiska värdet från sjöfarten 

för Ålands del har minskat från ca 40 procent till 26 procent. Detta främst 

genom utflaggning. Här har vi tyvärr misslyckats med att politiskt tillsam-

mans med rikspolitiker, sy ihop ett paket så att de utflaggade färjorna kunnat 

bibehålla åländsk flagg. Det är nog flera 100 hundra arbetsplatser som har 

försvunnit på detta sätt. Tyvärr fortsätter den här utvecklingen. Vi måste för-

söka hjälpas åt och få ett stopp så att utflaggningen inte fortsätter. Det finns 

inte tecken på det nu med nya färjor, men det ser inte så bra ut. 

Går vi sedan till tjänstesektorn kan vi konstatera att den har ökat i samma 

volym som sjöfarten har minskat. Vi har många tjänstesektorer, som har 

uppstått den senaste tiden och som har expanderat. Jag tänker på rena IT-
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företag, juridiska byråer, fastighetsbyråer, företag inom finans- och försäk-

ringssektorn, privat sjukvårdsföretag och många, många fler. Här har också 

landskapet varit med och hjälpt till. Jag tänker på IT-projektet och ITiden. 

Vi måste här på det politiska planet hjälpa till så att det finns tillräckligt 

med utbildad arbetskraft genom att locka hem dem som är färdigt utbildade 

utomlands. Då tänker jag främst på dem som har utbildat sig i Sverige och 

flyttat dit, i och med att största delen väljer det. Vi bör locka hem dem genom 

att se till att det finns tomma hyreslägenheter, bostadstomter, bra barndag-

vård, bra grundskolor, ett tryggt samhälle, den bästa sjukvården osv. Mycket 

av det här har vi, men vi måste fortsätta värna om det. Det är oftast det som 

man till först väljer, man vill ha en god service för sig, sin familj, sina barn 

osv. Vi vet att de flesta väljer Sverige idag för vidarestudier så vi borde satsa 

mer på marknadsföring för att få hem flera och kanske att en och annan 

svensk på samma gång nappar på det här och flyttar till Åland. Det här kräver 

insatser, herr talman. Kanske AMS skulle förstärkas med en person som bara 

skulle arbeta med denna ambassadörsverksamhet. 

Ni, herr talman, föreslog i ert tal inför detta lagtingsår att tillsätta en 

Ålands havskommission, som också kunde ha en roll i detta arbete. Genom 

att mera knyta kontakter med Sverige så kan vi på ett ömsesidigt sätt dra 

nytta av varandra. Jag tror att en stor del av den framtida näringsutveckling-

en för Ålands del finns att hämta i Sverige. Inte minst med tanke på det 

svenska språket.  

Till sist, herr talman, sägs det att handeln styr språket och handlar vi mer 

med Sverige så hjälper det Åland i vår kamp för det svenska språket. 

Minister Katrin Sjögren, replik  

Herr talman! Jag delar ltl Runar Karlssons oro för den åländska dricks-

vattenförsörjningen och där håller vi på och tar fram ett regelverk. Vi 

kan konstatera att när det gäller skyddet av vårt dricksvatten så är det 

ganska underutvecklat. När man tittar i LBU-programmet, man brukar 

tala om självstyrelsens verktygsbox, men alla verktyg finns i LBU-

programmet, miljöstödets basstöd, reducerad höstbearbetning, fång-

grödor, minskad gödsling, spridning av stallgödsling under växtperi-

oden, våtmarker, reglerad dränering, extra breda skyddszoner. Tänk om 

vi skulle få alla miljöstöd att verkligen göra nytta, att jordbrukarna verk-

ligen skulle söka dem, då skulle vi snabbt se effekter och det finns myck-

et pengar här. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Tyvärr är det så att ”tänk om” inte räcker här. Det måste 

göras något konkret också. Jag räknade ut på skoj en gång att skulle vi 

med våra fem insjöar som räcker till vår försörjning, göra en 50 meters 

bred zon runtom och vi skulle betala bort den lidna skadan, som försäk-

ringsbolaget brukar säga när man vill ha ut pengar därifrån, skulle det 

kosta 100 000 euro per år, en miljon på tio år. Det är ungefär så mycket 

som man lade ut på Wheel IT-projektet och musselodlingen, men jag 

kan lova att efter tio år skulle kvaliteten märkas på dessa insjöar, 50 me-

ters zon och då skulle markägarna ha fått ersättning för den lidna ska-

dan. T o m 1 000 euro per hektar är högt, antagligen behövs det inte så 
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mycket, det är en ungefärlig uträkning. Vi måste ha mera konkret och vi 

måste ha markägaren med oss, då fungerar det. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Precis, markägarna ska vara med, men jag ser att alla in-

strument finns. Det finns generösa ersättningar. När det gäller skydd av 

grundvattnet ser jag att det måste lagstiftning till också 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Min grundläggande inställning i sådana här frågor är att 

om man ska skydda något och någon blir lidande av det måste man få 

ersättning för den lidna skadan. Det är naturligt, det är inte någon våld-

sam summa, man har lagt ut mycket mer på annat som inte ger lika 

mycket resultat. Här kan man verkligen ha gjort det och man kan fortfa-

rande göra det. Man kan inte lagstifta om det utan ersättning. Enligt 

grundlagen ska all expropriering ersättas till sitt fulla värde. För värdet 

måste samhällspengar in om man ska kunna göra det här genom lag-

stiftning.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Vi delar som sagt rätt mycket målsättningen när det gäller 

näringslivets utveckling. Sjöfarten är vår absolut viktigaste näring och 

det är jätteviktigt att vi har taxfreemöjligheten kvar.  

När det gäller livsmedelsklustret och förädlingsmöjligheterna måste 

man jobba på det. Ledamot Karlsson räknade själv upp en hel del goda 

exempel på det, där man helt enkelt sätter igång, istället för att sälja rå-

varorna så förädlar man dem hemma med stor framgång. Där kan det 

finnas nya möjligheter och öppningar i det kommande programmet. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är sant. När jag har varit i kontakt med förädlarna blev 

jag överraskad över hur oerhört viktigt det var att det var åländskt i de 

förädlade produkterna. Det var det som var ett av de stora momenten 

varför produkterna säljs till bättre produkter till högre pris. Därför är 

det så att fast man säger att jordbruket är 3-4 procent av BNP och det 

kommer inte att komma så mycket högre, men produkterna måste fin-

nas i de förädlade produkterna. Det är där som pengarna är. Skämtsamt 

brukar jag säga att ingen potatisodlare har blivit rik utan de är de som 

har haft aktier i Chipsen som blev rika. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Inför den nya programperioden diskuterar man faktiskt 

att utveckla lokala marknader för lantbrukarna för att minska antalet 

mellanhänder så att lantbrukarna kan få en större del av priskakan. Det 

är väldigt viktigt. Även om man skulle få större samverkan mellan olika 

stöd, t ex att man kombinerar investeringsstödet med kompetensut-

veckling och att för att höja effektiviteten, ge jordbrukarna större möj-

ligheter att direkt erhålla mera av det man nu till väldigt låga priser säl-
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jer som råvara. Där finns det stora möjligheter och där måste vi vara 

med. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag tror att vi alla är överens om den biten, om de olika 

grenarna, förädling, sjöfart och tjänstesektorn är nog sådant som vi ska 

fortsätta på. Sedan kräver de i sin tur produkter och tjänster så det blir 

en helhet. Jag har en känsla av att vi alla är överens, men det gäller att 

hitta rätt och se till att de pengar som ges verkar så bra som möjligt för 

oss alla.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Slotte 

Herr talman! Det är bra att man fortsätter att odla yngel av havsöring, sik och 

gädda vid fiskodlingsanstalten i Guttorp. Verksamheten har stor betydelse för 

det kustnära fisket, men även för fisketurismen eftersom den förlänger turist-

säsongen både vår och höst.  Det är också viktigt att man inom fiskeripoliti-

ken arbetar för att det småskaliga kustfisket och att det undantas från EU-

inblandning. Jag hoppas på framgång i den för Åland så viktiga fråga. 

Herr talman! Något som jag inte tycker om är den kraftiga neddragningen 

av försöksstationens verksamhet. Försöksstationen utgör en viktig del för att 

Ålands landsbygdscentrum ska kunna fortbestå när naturbruksskolan läggs 

ner. Försöksstationen har genom åren gett jordbrukarna inspiration och nya 

idéer till odling av olika slag av grödor.  

Herr talman! Något man kan uppmärksamma i allmänna motiveringen är 

att sjöfarten, som har så stor betydelse för Åland, har ca 1 500 ombordan-

ställda, medan livsmedelsindustrin inklusive ringverkningar sysselsätter ca 

1 400 personer. Livsmedelsindustrin står för 43 procent av hela tillverknings-

industrin, medan 80 procent av produkterna exporteras. Det här visar vilken 

betydelse livsmedelsindustrin har för Åland. Visserligen har en större bety-

delse om man beaktar helheten. Det kan vi ta sedan i repliken. Jag vill därför 

uppmana regeringen att till vårsessionen komma med ett livsmedelspolitiskt 

program för att utreda hur man vill ha det med framtida livsmedelsindustrin 

här på Åland.  

Herr talman! Jag vill beröra FS motion om LBU-programmet. Alla stöd till 

jordbruken förorsakas av EU:s jordbrukspolitik. En spannmålsodling, som 

före EU inträdet gav en bruttoinkomst på 23 000 euro, ger i dag en bruttoin-

komst på ca 5 000 euro. Detta visar hur mycket priserna på jordbrukspro-

dukterna har sjunkit i och med EU-inträdet medan gödsel och andra förnö-

denheter har stigit. EU:s politik bygger nämligen på att livsmedelspriserna 

hålls nere genom att jordbrukarna erhåller stöd i stället för att de får betalt 

för sina produkter.   

EU:s jordbruksstöd är arealbaserat, vilket innebär att stöd betalas utgå-

ende från den areal man odlar. Stödnivån är även beroende av vilken gröda 

man odlar. Får deltidsjordbrukaren inte stöd blir han tvungen att arrendera 

ut jorden. Stöden följer med marken och betalas istället ut till den som arren-

derar gården. Det betyder att den totala stödsumman för landskapet är oför-

ändrad. Dessutom måste man komma ihåg att en reform som syftar till att en 

deltidsjordbrukare inte skall få stöd, rimmar illa med likabehandlingsprinci-
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pen, som är en av grundprinciperna inom EU. Likabehandlingsprincipen in-

nebär att lika situationer ska behandlas lika, såvida det inte finns sakliga skäl 

för en annan behandling.  

Herr talman! Hur drar man gränsen mellan heltids- och deltidsjordbruk? 

Hur är det om en av makarna arbetar utanför jordbruket? Varifrån kommer 

inkomsten? Ska man skilja på förvärvsinkomster och kapitalinkomster osv. 

Frågeställningar och gränsdragningsproblem kan bli hur många som helst. 

Det är vanligt att båda makar är verksamma inom jordbruket. Ca 50 procent 

av jordbrukarna i Finland är enligt statistiken kvinnor. Detta innebär att båda 

makar kommer i åtnjutande av de inkomster och sociala förmåner, exempel-

vis pension och sjukersättningar, som genereras av jordbruket.  Det är även 

vanligt att den ena av makarna, vanligtvis kvinnan, samtidigt arbetar heltid 

eller deltid utanför jordbruket. Om man i framtiden måste vara heltidsjord-

brukare för att få stöd, kommer man att vara tvungen att skriva jordbruket på 

enbart den ena maken, vilket kan få stora konsekvenser för den make som 

hamnar utanför. Detta blir således även ett jämställdhetsproblem och riske-

rar drabba kvinnor på ett oskäligt sätt.  

Herr talman! Jag har varit i kontakt med Chipsen och frågat vilka verk-

ningarna blir om EU-stöden ges endast till heltidsjordbrukare. Chips på 

Åland har ca 80 leverantörer av potatis. Av dessa uppges 10-15 procent vara 

heltidsjordbrukare, de övriga har inkomster från annan verksamhet än jord-

bruk. Således visar detta att potatisodlingen skulle minska drastiskt om 

största delen av odlarna skulle förlora LFA och miljöstödet. Enligt uppgifter 

från trädgårdshallen, som har ca 140 odlare, beräknas 55 procent vara del-

tidsjordbrukare. Deras andel av levererade produkter utgör en tredjedel av 

den totala invägningen. Det här betyder alltså att invägningen skulle minska 

med ca 3 000 ton när den egentligen borde öka med lika mycket.  

Herr talman! En sådan ”jordreform” som detta skulle innebära kommer att 

leda till att landsbygd och skärgård utarmas. Vad ska man leva av om inte 

mångsyssleri är tillåtet. För att hela Åland skall leva behövs ett fungerande 

näringsliv både i staden och i glesbygden. Vi är beroende av varandra både 

om vi vill det eller inte. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det är intressant när det kommer något nytt. Det är ofta så 

när debatten håller på i fyra dagar så kommer samma saker om och om 

igen. Det är ingen som har pratat om fiskerinäringen tidigare så det var 

bra att ledamot Slotte plockade upp det. Jag tänkte själv skriva en fi-

nansmotion om att utveckla fiskerinäringen, men det hann jag tyvärr 

inte med. Däremot skrev jag en när det gäller att utveckla skogsbruket, 

som ltl Slotte kanske kunde ha ett visst intresse av och det vore intres-

sant att höra hur han ser på förslaget, som jag hade om att skogsbruks-

byrån mera aktivt skulle ta del av utvecklingen av näringen, dvs att man 

även jobbade för ekonomisk tillväxt. Det skulle vara intressant att se det, 

nu ser jag skogsbruksbyrån mera som att det blir mera byråkrati och 

förvaltning än näringsutveckling. Jag ska höra vad ltl Slotte säger först 

förrän jag hoppas något mera. 
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Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Det är bra om skogsbruksbyrån med sina tjänstemän bi-

står med råd och dåd för att främja utvecklingen av skogsbruket. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag blev förvånad när jag tittade på det här. Nästan 25 mil-

joner är totalvärdet av skogsnäringen. Det är nästan i paritet med tur-

ismen. Siffrorna förvånar mig faktiskt. När det gäller den här biten är 

det bra om man får till stånd en utveckling. Jag hoppas att ltl Slotte på 

ett lämpligt sätt kan se till att han stöder den här motionen så att den 

går igenom, men det viktiga är att vi får en utveckling när det gäller 

fiske, skog och jordbruk, men ska man lyckas med det måste man få 

mera fart under galoscherna när det gäller den övergripande näringspo-

litiken, hur ser ltl Slotte på det. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! När jag kom till Åland för ganska länge sedan, för 45 år 

sedan, hade fisket lika stor betydelse som skogsbruket på Åland. Idag är 

det något helt annat. Fisket har tappat mycket. Angående skogen kan 

det göras mycket och avverkningar kan öka, det finns en stor avverk-

ningspotential i skogarna så det gäller att ta vara på den. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Skäms på sig, ltl Roger Slotte! Om man vill missförstå 

andras politik så gör man så här. Jag har under min långa politiska kar-

riär alltför många gånger råkat ut det här från centerns håll, särskilt från 

centerns håll, men också från annat håll. Man går omkring och sprider 

osanningar om vår politik.  Jag är själv skyldig till formuleringen av den 

här meningen som lyder: ”Vi föreslår slutreglerat arbete med det kom-

mande LBU-programmet omedelbart inletts samt görs tydligt mark-

nads- och förädlingsinriktat och koncentreras till heltidslantbrukare”. 

Där väljer kollegan Slotte att missförstå så att ”koncentreras till heltids-

lantbrukare" betyder 100 procent. Vi har inte ens tänkt den tanken utan 

vi har insett att sakliga skäl, som ledamoten använde själv, för satsning-

ar för heltidsjordbruket är just för att jordbruksföretag ska kunna ut-

vecklas så mycket som möjligt, men det utesluter inte stöd för jordbru-

kare. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Motionen har en otydlig skrivning, konkret riktad till hel-

tidsjordbrukare. Vad betyder det? Betyder det frågan om arealstöd eller 

betyder det frågan om investeringsstöd? 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Vi har skrivit om LBU-programmet och det är dess inne-

håll som man måste använda sig av precis som man har gjort hittills i 

den strukturomvandling som sker inom jordbruket och som är nödvän-

dig. Ledamot Slotte tillhör dem som vill bevara gamla strukturer så 

länge som möjligt och bita sig fast i gamla system. Vi har varit med och 
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försökt förnya jordbrukspolitiken, jag har varit jordbruksminister, kolle-

gan Strand har varit jordbruksminister och vi har haft ett gott samarbete 

med unga och progressiva jordbruksföretag i det här arbetet som vi har 

hållit på med. Jag kommer ihåg när jag var lantråd att ledamoten Eriks-

son på den tiden var väldigt progressiv. Det är det vi avser här. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Om det är meningen att man ska ha skillnad på heltids-

jordbrukare och andra, som man tydligen ska ha om man ska rikta sig åt 

ett visst håll, så är det inte en saklig grund att skilja på likabehandlings-

principen som jag nämnde. Däremot ska man säkert se det i samband 

med investeringsstödet att man kan ha olika bedömning. Det kan inte 

vara så att om jag levererar en säck potatis till Chipsen och jag är hel-

tidsjordbrukare då ska jag få mera betalt än om jag bara är deltidsjord-

brukare? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Ltl Roger Slotte har pratat om likabehandlingsprincipen, 

men det finns de facto i avbytarlagen i riket. Där talar man om huvud-

syssla för att få avbytarhjälp. Huvudsyssla i deras lag betyder att det är 

där man har den största inkomsten. Man kan vara deltidsjordbrukare 

för den skull, men har du största inkomsten är det en huvudsyssla, an-

nars är det en bisyssla och då får du inte avbytarhjälp. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Om man då har 49 procent av inkomsten från jordbruket 

och 51 procent av annan verksamhet ska man tydligen inte komma i åt-

njutande av samma förmåner. Det är en konstig utveckling. Man ska 

tydligen samla ihop jordbrukarna till några storjordbruk på Åland, men 

det finns inte möjlighet med den rondering vi har. Hur ska man få ihop 

jordbrukare i skärgården? Vad ska man leva på om man inte kan syssla 

med annat? 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Tydligen går det i riket att leva på det. Går det inte att leva 

på Åland så vet jag inte. Nu gäller det inte stöden i riket, de vet jag 

ingenting om, men jag tänker på avbytarhjälp. Det är ett sätt att se på 

det. De kan inte räknas som diskriminerade, de jordbrukare som inte får 

avbytarhjälp. Det kan jag inte tro eftersom det har fungerat i många år. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Angående arealstöden är det nog på det sättet att det inte 

finns sådana här begränsningar. Odlar man en åker är det beroende på 

vad man odlar, jo, tre hektars gräns, det finns det. Sedan kan jag tillägga 

att jag kan tycka att det är nödvändigt att det som odlas på en åker ska 

skördas och det ska ätas upp av människor eller djur eller förädlas. Det 

ska inte finnas sådana åkrar som inte slås eller skördas. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Ledamot Slotte räknade upp hur stora procenter det var 

som producerade olika produkter till trädgårdshallen och chipsen osv. 

Det visar på den mångfald vi har haft bland jordbrukarna. Fortfarande 

behöver vi egentligen ha mera produkter så det är bara bra att vi får 

mångfalden. Det är det som har varit vår styrka på Åland, att man har 

kunnat ha fler ben att stå på. Vi borde få ännu mer produkter i jordbru-

ket som kunde gå till förädling, vi skulle kunna skapa ännu fler arbets-

platser på landsbygden så att man kunde få fart på hjulen. Man behöver 

inte vara stor för att producera bra livsmedel. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Det här är en viktig fråga och den behöver belysas för det 

kommande LBU-programmet. När man ska ta fram det behöver man ta 

reda på olika konsekvenser. Därför är det bra om landskapsregeringen 

kunde komma med ett livsmedelspolitiskt meddelande. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Det pratas mycket om vem som ska få investeringsstöd och 

där finns det redan nu begränsningar för vem som ska få, man ska bed-

riva jordbruk och få det mesta av sin inkomst från jordbruket. Där har vi 

redan en begränsning. Det ska vara livskraftiga projekt, som ska stödas. 

Det förmodar jag att man kommer att fortsätta med. Det är viktigare vad 

det är för projekt som stöds än vem som får stöden. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Angående investeringsstöden är det viktigt att man försö-

ker granska och bedöma de projekt som man anhåller om, att det satsas 

på rätta saker så att säga.  

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Åke Mattsson 

Herr talman! Jag vill inledningsvis stöda det anförande som ltl Roger Slotte 

hade och framför allt till den delen det gäller månskensjordbrukare, eller de 

som inte är fullt sysselsatta med jordbruket. Är vi medvetna om att man fak-

tiskt håller på och försöker montera ner det åländska fenomenet, mångsyssle-

riet, som har varit tidigare. Vi bör stanna upp någon gång. Jag hänvisar inte 

till någon motion överhuvudtaget, allting ska satsas på storjordbruket och 

man ska försöka få allt större och bärkraftigare jordbruk. Det är viktigt det 

också, men vi ska samtidigt vara medvetna om att vi aldrig kan bli stora in-

ternationellt, bara stora lokalt.  

Det åländska fenomenet är att man har ett mångsyssleri, man är timmer-

man eller har någon annan sysselsättning, stugbyar och så bedriver man 

jordbruk och det tycker jag att vi ska sträva till att hålla kvar. Det är också så 

med de jordbrukare som har varit tidigare, man har fått ett visst överskott, 

man har jobbat på den vanliga tiden, men på kvällarna och nätterna har man 

hållit på med sitt jordbruk, Pengarna kommer inte in gratis utan man gör fak-
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tiskt rätt för dem, men det ger en liten guldkant på tillvaron, man får lite mer 

pengar att spendera i samhället som också ger kringeffekter. Det här är 

ingenting som man behöver skämmas för om man är månskensjordbrukare. 

Det centrala och det absolut viktigaste, som jag tror att samtliga här i salen är 

eniga om, är att produkten från åkern ska tas tillvara exakt så som ledamot 

Slotte sade. Det är det som är det absolut viktigaste. Det kan vi enas om alli-

hopa. Här pratas det om man har jordbruket som bisyssla eller huvudsyssla.  

Då har vi anledning att gå över till andra delen av mitt anförande och det 

gäller biodlingen i landskapet. Det är någonting som tidigare fick ganska 

mycket understöd. Vi pollinerade äppelodlingarna, som fick en viss summa 

pengar för att det fördes ut i samhället. Det är någonting som är borta sedan 

tio år tillbaka och nu har man lämnat dem ensamma, så att de får klara sig 

själva. Det kan finnas vissa punktinsatser som görs.  

Vad som är aktuellt för närvarande är att man kan göra Åland till ett kvals-

terfritt område. För närvarande har vi på båda sidor om oss, det finns i Fin-

land och i Sverige och i princip i hela Europa. Det är bara Central-Afrika och 

Australien som är kvalsterfritt för närvarande. Det är ett kvalster som kom-

mer på bina, som gör att de får en hvi-utveckling, som det beskrivs av biod-

larföreningens ordförande.  

Vad man behöver göra nu är att man ska göra en utredning, först och 

främst för att konstatera att Åland faktiskt är fritt och det är man ganska 

mycket på det klara med. Efter det så kommer man mer eller mindre i ett 

drömläge. Det här handlar inte bara om att man kan producera honung och 

vax utan man kan också producera bin som kan exporteras vidare ut till Fin-

land och Sverige och andra områden. För närvarande har man redan gjort 

det. Vi exporterar, jag vet inte hur många bisamhällen, men det börjar bli ett 

antal både till Sverige och Island och andra länder med. Det borde vi också ta 

itu med.  

Det är inte speciellt enkelt utan det är en synnerligen komplicerad fråga 

om man ska försöka få Åland hvi-fritt, för det kräver också att det blir im-

portstopp av bin utifrån och då har vi EU-lagstiftning och nationell lagstift-

ning som kommer in och kan ställa till problem. Jag vill uppmärksamma 

landskapsregeringen på att det här är ett angeläget problem och ta itu med. 

Jaga har själv varit biodlare på 1970-talet och vet att det inte bara är en trev-

lig hobby utan det kan också vara en bisyssla i ganska stor omfattning om 

man driver många samhällen. Man blir lugn och harmonisk så länge man hål-

ler på med bina för där kan man inte rusa på och stressa runt. Jag rekom-

menderar att man tar några bisamhällen som hobbyn. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Det här med månskensjordbruk och deltidsjordbruk som 

ledamot Mattsson talade om känner jag till. Jag har sysslat med jord-

bruk så länge så jag vet att det är många jordbrukare som utan extra in-

komster från sidan om inte skulle ha klarat sig. Det har inte funnits nå-

got jordbruk i vissa byar för det har varit så dålig lönsamhet. Hade man 

inte jobb utifrån på 1970-talet kunde man inte betala räkningarna.  

Jag håller helt med ledamot Mattsson att det har varit en styrka för 

landsbygden att man har varit mångsysslare och som jag sade i en tidi-

gare replik gäller det att få fram så mycket bra produkter som vi kan för-

ädla vidare. Det är ju förädlingen som nu står och ropar efter bra pro-
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dukter och det har ofta visat sig att det är småskaligt i början, men det 

kanske kan utvecklas så att man blir en stor producent och kanske inte 

har tid att vara borta och vara månskenspolis eller vad man är. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Vi är uppenbart helt överens i den här frågan. Jag tror att 

de s k månskensbönderna försvinner av sig själva så småningom, vi 

kanske ska vara glada och tacksamma att de producerar så mycket som 

möjligt. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! I den andra frågan som han pratade om, om bisysslor, så 

den omfattar jag också. Det är också ett viktigt värv för miljön och att vi 

får bra produkter fastän vi har biodling som en bisyssla. Jag stöder ltl 

Mattsson här också. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Tack för det, ledamot Salmén. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag har haft biodling som bisyssla i ungefär 15 år och det 

är en fascinerande sysselsättning och jag är glad att ledamot Mattsson 

tar upp den. Jag tycker också att stöden kunde återinföras. De har 

många gånger diskuterats, men vi har inte kommit längre än så. Nu blir 

det i alla fall en kurs i biodling ganska snart. Den borde vara intressant 

för många, för det är en fascinerande syssla. Det allra mest fascinerande 

med biodling är naturligtvis att det är drottningen som bestämmer helt 

och hållet i samhället. Hon styr hela samhället. Det har fascinerat mig. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Ja, jag kan bara återknyta till det jag tidigare sade. Man 

kan inte hantera bin om man inte försöker hålla sig lugn och harmonisk 

så länge man jobbar med dem. Kanske det är en förklaring till Gun Carl-

sons humör, att hon har varit biodlare. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Nu ska jag fortsätta lite till. Jag lärde mig också ganska ti-

digt under mina politiska år att det är lite som att vara biodlare. Går 

man och säger något eller gör en hastig rörelse när något är lite för 

slappt, så blir det ett himla surr, man blir nästan begravd i bin, men står 

man bara stilla och tar det lugnt så lugnar bina ner sig. Det har jag haft 

nytta av i det politiska livet. 

Ltl Åker Mattsson, replik 

Herr talman! Det ska vi ta till oss. Tack så mycket! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Ltl Åke Mattsson tar upp en jätteviktig sak och Åland har 

en liten aktiv biodlarförening som verkligen kämpar för det här. Vi 

skulle behöva stimulera till en utökad biodling för den är så viktig för 

fruktodlingen. Där tyvärr har jag fått sådana signaler att man inte 

kanske alla gånger är på samma spår, fruktodlare och biodlare. Nu hål-

ler man på och vänder på alla stenar för att se hur man ska kunna 

skydda vår bistam. Den visar sig vara så attraktiv att vi har kunnat ex-

portera bistammar till Island, vi har en alldeles utmärkt honung. Det här 

är en fråga som är på tapeten, men som är ganska komplicerad. Det var 

viktigt att ledamoten tog upp det. Vi borde tredubbla våra bisamhällen 

för att kunna få ut bättre fruktskörd. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Jag fördjupade mig inte så mycket i den delen. Om det har 

vi diskuterat förut. Jag tror att alla är medvetna om binas förträfflighet 

på det området. De är ca 100 bisamhällen som har exporterats från 

Åland under 2009 och 2010. Just nu är det också ett speciellt läge, det 

gäller att innan vi får hit kvalstren och bina blir infekterade, skulle man 

behöva vidta åtgärder ganska snabbt och försöka komma framåt i den 

här frågan. Kanske det finns förklaringar till att det har stått stilla och 

att det inte har hänt något på det här området. Det har väl varit andra 

omständigheter, jag hoppas att det ska hända någonting nu i en snar 

framtid. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det som är problemet är förstås det här med konkurrensen 

men också den faktiska kontrollen. Det är ganska lätt att köpa bisam-

hällen från när och fjärran. Förutom för frukt- och bärodlingen är också 

bisamhällena viktiga för den biologiska mångfalden. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Torsten Sundblom 

Herr talman! Jag ska byta ämne och gå till någonting som vi ännu inte har 

diskuterat här. Det gäller jakt- och viltvård. På sidan 194 läser jag ”Arbetet 

med de vetenskapliga undersökningarna för att bevara den traditionella 

sjöfågeljakten fortsätter”. Det låter bra, men jag hade väntat mig en lite mer 

konkret skrivning. Om ett beslut närmar sig eller inte i massmedia har jag 

och många med mig, tolkat näringsministerns uttalande som att ett beslut 

snart ska komma.  

Åren går och det är många ålänningar som ser vattnet på våren och känner 

dragningskraften ut till vettaskåran. Så även jag. När nästa budget skrivs så 

önskar jag att det blir en positivare skrivning om vårjakten. Jag ber regering-

en att överväga att införa vårjakten så att det i ett första skede kunde ske i 

hemkommunerna. Det skulle vara en bra början att jaga inom hemkommu-

nen och det är väl att hemställa med begränsad omfattning. Det borde väl 

passa EU. Skärgården som bosättningsort är jag övertygad om att skulle ge 

positiva effekter.  
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Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Nu var jag inte inne under hela ltl Sundbloms anförande, 

men jag hörde att han pratade om vårfågeljakten. Det är en fråga som 

sysselsätter oss och där vi har sagt att vi arbetar med frågan och ser om 

vi kan fatta något beslut i februari nästa år. 

Ltl Torsten Sundblom 

Herr talman! Det lät ju bra. Är det svårt att fatta besluten så prova då 

med i begränsad befattning, att man får jaga i hemkommunen. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag undrar om kollegan Sundblom är medveten om det 

felaktiga uttrycket ”återinföra vårjakten”. Det finns alltså inte sådana 

möjligheter överhuvudtaget som ens diskuteras utan det är frågan om 

en viss vårjakt på några sorters fåglar, kanske främst guding och små-

skrake i litet antal. Det betyder antagligen en kvotering som man nu dis-

kuterar, att man kanske kan få till en kvot på en guding per skytt.  

Jag är lite bekymrad över den offentliga debatten, när landskapsrege-

ringen går ut och säger att det är frågan om att återinföra vårjakten. Det 

är ju inte det, vem skulle inte vara lyckligare än ltl Sundblom och jag om 

så skulle vara fallet som sedan barnsben har sysslat med det här. Det är 

ju frågan om en mycket begränsad kvotering.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Ja, kanske jag använder fel uttryck, vi kan säga ”tillåta 

vårjakt” och ”i begränsad omfattning tilldela kvoten till jaktvårdsför-

eningarna” som är lokala ute i kommunerna. Så kunde det bli att jaga 

inom hemkommunen. Det skulle vara positivt på det sättet att de som är 

jaktintresserad, många skärgårdsbor, de flyttar aldrig ut, de blir kvar i 

skärgården, kanske några flyttar in till och med, man ska se det positivt. 

Det är inte bara ejdern och småskraken, vi ska komma ihåg att vi har 

rätt stora bestånd av knipa som ruvar och hornfåglar, då borde repro-

duktionen vara klar.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är bra att vi är överens om att det tyvärr är frågan om 

väldigt små mängder. Sedan förordar ltl Sundblom det åboländska sy-

stemet att man inte ger individuella kvoter utan att man kan ge det till 

föreningarna. Hur ska man då i en skärgårdskommun behandla dem 

som äger betydliga vattenområden och skytteholmar, men inte är bosatt 

i kommunen. Man får en grå zon som sedan blir bekymmersam. Med 

nuvarande system jakt för alla är nackdelen att de små kvoterna blir 

outnyttjade eftersom kanske bara hälften av dem som får kvot far ut och 

skjuter alfågel, som det är idag. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Effekten om du jagar begränsat inom hemkommunen är 

att den som äger marken i kommunen kanske också flyttar ut dit. Det 

kanske har positiva effekter. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 
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Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Sent omsider inför denna glesa församling gläder jag mig åt att 

vi har tre ministrar inne och de är alla från centern ser jag. Näringsminister 

Torbjörn Eliasson har goda föresatser och goda förutsättningar, men tenderar 

att drunkna i primärnäringspolitiken så här långt. Vi önskar honom lycka till 

med resten av näringspolitiken, det är nödvändigt. Jag vill understryka att 

näringsavdelningen har en mycket bra personal inom alla sektorer som job-

bar med de här frågorna, men under den här regeringsperioden har de haft 

en väldig brist på politiska, tydliga signaler om hur näringspolitiken ska skö-

tas för att Åland ska expandera. Jag hoppas att minister Eliasson kan råda 

bot på den här kraftiga bristen trots att han bara har ett knappt år på sig att 

arbeta. 

Sjöfartspolitiken saknar visioner i den här landskapsregeringen. Visserli-

gen har sjöfartsministern, som inte är närvarande nu, sagt åt mig att låt oss 

först ta fram den här uppdaterade klusterutredningen, klusterutredning nr 2, 

så får vi bestämma sedan hur vi ska gå vidare. Nå, nu är den framme och då 

borde visionerna ha redogjorts för här i budgeten. Så är inte fallet. Den här 

landskapsregeringens främsta sjöfartspolitiska målsättning gäller bevarande 

av befintliga strukturer och befintliga företag. Det är bra det, men sjöfartsnä-

ringen i världen växer ständigt. Naturligtvis, när det blir lågkonjunktur har 

man en tillfällig tillbakagång, men kurvan är ständigt uppåtriktade och av 

miljömässiga skäl kommer den att bli än mer uppåtriktad.  

Det här är den bransch på Åland där vi till stora delar har en världsledande 

kunskap. Det som har skett under den här landskapsregeringen är att värdet i 

BNP av den här näringen kraftigt har minskats på grund av två stora utflagg-

ningar, som landskapsregeringen hade en viss skuld till när de skedde för ett 

par år sedan, drygt. Åtminstone säger det ena rederibolaget så. 

Den kunskap Åland har och med det intresse för sjöfarten som finns i lan-

det och den överlevnadsförmåga som näringen har visat i landskapet, när nä-

ringen har gått tillbaka både i Finland och i Sverige, i våra närområden, gör 

att den här näringen kan växa betydligt från åländskt håll, betydligt. Då 

måste det finnas visioner för det och de saknas. Jag hoppas att klusterutred-

ningen ska sätta fart på landskapsregeringens insatser för den här näringen.  

Sedan har vi kringnäringarnas tillväxt. För några år sedan när sjöfartsnä-

ringen hade 40 procent av BNP hade sjöfartens kringnäringar 20 procent av 

BNP, alltså 60 procent. Nu har det sammanlagda värdet antagligen sjunkit. 

Jag kommer inte ihåg vad klusterutredningen kom till, strax under 50 i alla 

fall, eller över 40. Det här förtar också lite av ltl Anders Erikssons och min 

motion om tjänstemannen. Just nu, när klusterutredningen är färdig och vis-

ionerna för en kraftig utveckling av den här näringen ska börja sjösättas, är 

det viktigt att vi kan ha en person som jobbar på heltid, att vi får tag på en bra 

person. Vi behöver också nya Lundqvist-rederier och inte bara nya färjrede-

rier, som tyckas vara koncentrationen från den här landskapsregeringens sida 

eller att stöda den befintliga färjtrafiken, vilket naturligtvis är mycket viktigt 

via statsstöden. Lundqvist-rederierna, som är vårt särskilda guldkantade re-

deri, får inget samhällsunderstöd överhuvudtaget och det ska finnas möjlig-

heter från åländsk botten att reda mera sådan verksamhet. Försök har gjorts, 

men de har inte varit särskilt lyckade. För den skull ska man inte ge upp. 

När det gäller övriga näringar är det också lite visionslöst. Vi kommer ihåg 

i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet när näringslivet själva tog tag i 
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det tillsammans med landskapsregeringen och hade Wheel It-utredningen. 

Där skissade näringslivet självt på hur man skulle utveckla det åländska nä-

ringslivet. Bland de första åtgärder man ville göra var att ett IT-center skulle 

byggas. Det byggdes visserligen med stor kritik från näringslivet självt, men 

det var faktiskt de själva som föreslog det. Nu har vi haft en lite motsvarande, 

men kanske inte lyckad, näringslivskoncentrerad utredning, som skedde 

inom ramen för AICIS-projektet med tankesmedjan, som den förra land-

skapsregeringen tillsatte. Jag försökte febrilt leta i budgetförslaget, men jag 

hittar inte några tydliga hänvisningar till det arbetet och att näringspolitiken 

ska baseras till stor del på deras arbete, som jag uppfattar som alldeles ut-

omordentligt, det också.  

Turismen har vi diskuterat separat här så den tänker jag inte gå in på.  

Vi talade igår om trafiken i skärgården och några ord om skärgårdens nä-

ringsutveckling. Jag har tidigare berömt Föglö som på initiativ av dåvarande 

näringsministern Anders Eriksson tog fram en näringspolitisk utvecklings-

plan för kommunen där man berättade vad man huvudsakligen skulle göra 

inom kommunen och vad företagarna och kommunen skulle göra och inte 

som vanligt att andra utifrån skulle göra en massa insatser. Här är en modell 

för hur varje skärgårdskommun kunde jobba fram sina planer.  

Det här förutsätter som sagt var en trafiklösning som är långsiktig och som 

är näringslivsbefrämjande. Den diskussion som vi hade igår och som vi från 

frisinnad samverkan förde fram, som sammanbinder hela skärgården föru-

tom Vårdö, som har förbindelse med fasta Åland direkt, skulle vara förutsätt-

ning för en aktiv skärgårdspolitik. Det är helt otroligt vilka möjligheter det 

skulle ge för näringslivsutvecklingen i skärgården, medan nuvarande trafik 

cementerar gamla problem och befolkningsutvecklingen kommer att fortsätta 

att vara negativ och näringslivsutvecklingen fortsäter att vara negativ i skär-

gården. Det vet vi, det har vi några decenniers bevis för redan. 

Sedan vill jag ytterligare säga något om miljöansvaret på näringsavdel-

ningen. I samband med social- och miljöavdelningen reserverade jag mig mot 

fiskodlingens enorma andel av fosforutsläppen i Östersjön. För Ålands del 

motsvarade de en flermiljonstad när det gäller fosforutsläppen. Samtidigt 

sade jag att vattenbruket ska fortsätta att vara tunga näringar i de kommuner 

de är idag. Kanske någonting i framtiden i Föglö, Kumlinge och Brändö, men 

då måste näringsavdelningen ta i de här frågorna så att man kan utveckla nä-

ringen samtidigt som man får ner fosforutsläppen. Vi måste få ner dem med 

åtminstone hälften under den kommande sexårsperioden. 

Det sista jag har, nej tyvärr det är inte det sista. Jag har någon sak till här. 

Det som saknas i vår statistik är arbetsplatsstatistik på Åland. I Finland och 

Sverige är det ett av de viktigaste instrumenten, hur många arbetsplatser man 

har och hur de utvecklas. Jag har varken sett dem i budgeten eller i Statistisk 

årsbok. Det kunde landskapsregeringen se till att vi har som politiskt instru-

ment, att vi vet hur arbetsplatserna utvecklas. De är viktigare i näringspoliti-

ken i Sverige och Finland än arbetslöshetsstatistik är, som vi har av tradition 

stark.  

Jag ska avsluta med två specifika frågor som båda råkar gälla Finström. 

Det ena ville jag fråga lantrådet, men nu är hon inte närvarande, men däre-

mot finansministern som är företrädare för liberalerna. Nu när man satsar på 

centret i Bomarsund får Sundsborna en kraftig satsning från landskapsrege-

ringen sida, och det är jag positiv till, men hur är det nu när man går ut och 
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bjuder ut Grelsby gård på tio år på arrende? Har man från liberalerna slutligt 

givit upp Godby-Ämnäsgolfen? Jag har hört att diskussioner har förts på cen-

trala Åland om att det ändå finns möjligheter eftersom Kastelholmsgolfen 

ändå kommer att bli en sekundär golfanläggning till nuvarande, vilket inte 

var meningen när vi bestämde att vi skulle betala ut samhällsmedel för en ny 

golfsatsning. Då skulle vi höja kvaliteten och det skulle ligga långt över 

Kastelholmsbanans nivå. Jag har en fråga där huruvida Godby-Ämnäsgolfen, 

alltså Finströmsgolfen är helt död? Jag hoppas att jag får ett svar på det. 

Den sista frågan gäller då Grelsby sjukhus som man nu avser att sälja. Jag 

har förstått att den är i erbarmligt skick, vi har fuktskador och vi har asbest-

saneringar framför oss. Att gå ut och sälja bara generellt utan att ha en färdig 

näringspolitisk plan över hur de skulle kunna användas, de här byggnaderna 

och områdena som vi äger och samtidigt har vi oklarheter med byggnadens 

kondition osv., är ansvarslöst. Det blir alltså hälsocentralen på Norragatan nr 

2, där landskapet gör bort sig helt och hållet i en sådan försäljningsprocess. 

Jag vill fråga huruvida det kommer att skötas på ett annat sätt och särskilt ur 

näringspolitisk synpunkt, vad man har för tankar. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Ledamot Janssons redogörelse om sjöfarten håller jag i 

stort sett med om det han redogjorde här. Det var något påstående som 

var oklart, om det var landskapets fel att ett rederi flaggat ut fartyg. Jag 

skulle vilja ha ett klarläggande om vad ledamot Jansson menade med 

det. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag har inte samma uppfattning som ifrågavarande rederi 

när det gäller snusets betydelse för utflaggningen. Kanske det är skäl att 

tala med styrelsen för Eckerölinjen och fråga hur de ser på det här. Trots 

att jag inte helt och hållet delar deras uppfattning om snusets betydelse 

så har det ändå framförts att de insatser som gjordes från landskapets 

sida var otillräckliga och otillfredsställande. 

Jag var kritisk när en annan lagtingsledamot spred rykten från talar-

stolen och jag vill egentligen inte göra det. Eftersom det var en så stor 

fråga när den skedde, utflaggningen, och den var offentlig i tidningarna, 

bolaget framförde offentligt sina synpunkter, så är det inte enbart ryk-

tesspridning utan även fakta som de själva levererat. De fakta får de 

själva redogöra för. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Det var bra med klarläggandet. Jag uppfattade inte om le-

damot Jansson hade samma uppfattning som rederiet. Jag har inte den 

uppfattningen att landskapet hade kunnat påverka så mycket här. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Jag får tacka ledamot Jansson för de värmande orden. När 

det gäller visionslösheten pratade ledamot Roger Jansson om Wheel IT-

seminariet som hölls för tio år sedan ungefär. Det var väldigt bra. Jag 

tror att ledamot Danne Sundman brukar prata om att vi borde ha Wheel 
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It nr 2. Vi kommer nu, som jag sade i mitt anförande, att jobba kvar 

inom den här gruppen som sattes upp inför företagsamhetens år 2009. 

Där finns många personer med stor kunskap. Det kommer vi att arbeta 

vidare på och vi kommer att förbereda ett näringslivsseminarium, som 

vi ska hålla i april nästa år. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Wheel IT-seminariet var en grand final på ett arbete som 

hade pågått väldigt länge, men det var inte grand final för det fortsatte 

även efteråt med arbetsinsatser så att man sedan kom ut med ett doku-

ment som angav Wheel It-målsättningarna. Det är ju så som man bör 

arbeta och det var det viktiga. Där var ju vad både företagen och sam-

hället kunde göra och hur näringslivet på Åland kunde utvecklas och 

inte bara befintliga företag utan nyföretagande inom olika delar. Sedan 

kom Danne Sundman in som minister på kansliminister och kunde fak-

tiskt hjälpa till ordentlig när det gäller IT-utvecklingen, som startade 

just då, med nya företag inom den branschen. Det bör tala för att det här 

var ett bra initiativ som borde återupprepas. Tankesmedjan var lite inne 

på samma linje, använd det materialet. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Jo, vi ska göra en uppföljning på det också. Jag var själv 

delaktig i Wheel It rätt så mycket och det var mycket intressant. Jag är 

fullt öppen för att man kunde när det exempelvis gäller Cleantech, mil-

jöteknik, tjänstesektorn, att man på nytt kan satsa på det här. Vi ska titta 

på det. Nu under hösten har vi ingenting sådant här på gång, men kon-

takterna som jag har redogjort för så kommer vi att ha och vi ska ta upp 

och diskutera och så får vi se vad vi kan åstadkomma. Kontakten med 

näringslivet, att få intentioner och idéer därifrån som vi kan hjälpa till 

med och som de sedan kan genomföra, är grunden för att trygga tillväx-

ten. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Mina erfarenheter genom alla dessa år ända från Utveckl-

ingsdelegationens dagar på 1970-talet är att idéer som luftas i offentlig-

heten olyfts fram och många människor säger att de tror på det. Det 

skapar företagare och entreprenörer som börjar fundera på att ja, 

kanske vi ska satsa på det. De säger att det finns en framtid i det. Vi ska 

inte underskatta den kraften som vi har utan att vi behöver lägga ut bi-

dragspengar osv. Bara att vi skapar framåtandan i vårt samhälle skapar 

faktiskt företag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Tyvärr hörde jag inte hela anförandet, men jag tror mig 

veta resonemanget om sjöfartspolitiken och vad klusterutredningen kan 

leda till. Sjöfartsfrågan är partilös i den meningen att det inte finns nå-

gon skiljaktighet i vad partierna anser om betydelsen för sjöfarten och 

att vi ska främja utvecklingen så långt det går. Det som ledde till klus-

terutredningen var en politisk diskussion om att vi måste hitta en enig 
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målsättning mellan både arbetsgivarparten och arbetstagarparten och 

politikerna. Klusterutredningen visar betydelsen av den. Nu ska diskuss-

ionen fortsätta mellan parterna och så att säga partilöst.  

I den bästa världar så skulle jag vilja att vi fram till inkommande vår 

kunde ha formulerat gemensamma målsättningar som lämpligen kan 

diskuteras på sjöfartsseminariet som vi har bjudit in alla nordiska sjö-

fartsministrar till under Sjöfartens dag, våren 2011 i maj. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jo, jag berättade när minister Perämaa inte var i salen dels 

om att jag tyckte att det var för lite visioner i sjöfartspolitiken och att vår 

sjöfartspolitik huvudsakligen varit av bevarande art under de här 

gångna tre åren. Jag har haft en diskussion med ministern tidigare och 

då sade ministern att när klusterutredningen blir klar ska man ta i på 

nytt och ge den en ny start. Det var det jag ville understryka här att nu 

gäller det verkligen att göra det och jag ser ingenting i budgettexten om 

sådana resonemang, men det är möjligt att man inte har hunnit skriva 

ner dem förrän budgeten gick i tryck. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Presentationen av klusterutredningen och det färdiga re-

sultatet blev offentligt och var klart efter att budgeten var antagen. 

Landskapsregeringen ville inte föregå diskussionen och klusterutred-

ningen som givetvis blir av och som delvis har förekommit och som för-

hoppningsvis kommer att förekomma ännu mer. De tankar som vi båda 

har haft i diskussioner och som har funnits tidigare utgående från det att 

sjöfartsfrågan är partilös, gör att jag tror att vi hittar vägar framåt. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Både näringsministern och finansministern har inte fart 

under galoscherna men kanske fart under kölarna. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Ja, de är inte många kvar här längre. Jag hoppas att de själar 

som är kvar är hängivna vad gäller näringspolitik eftersom det är en mycket, 

mycket viktig politisk fråga. Näringspolitiken är som jag ser den en långsiktig 

verksamhet där det är viktigt att man står stadigt i sina egna traditioner, men 

samtidigt står stadigt med fingret i luften och har koll på vart det blåser. Det 

är verkligen ett sätt att visa att man tar ansvar för morgondagens samhälle, 

att ha en klok och framåtsyftande näringspolitik eftersom det vi sår idag får vi 

skörda i morgon. 

Det som förvånar mig lite genom åren och gör det fortfarande är hållning-

en man har från regeringen gentemot näringslivet och kanske framför allt nä-

ringsavdelningen. Man säger att vi bara ska skapa förutsättningar, vi är ingen 

aktör vad gäller näringspolitik. Det är egentligen en ny hållning i så fall för 

om man tittar bakåt i tiden så har ju landskapet varit en mycket aktiv aktör. 

Jag har kikat lite närmare på travbanan där landskapet har gått in och byggt 

travanläggningar osv. Jag menar inte att det är den rätta vägen att gå. Jag 

tror faktiskt att det är en förlegad modell. Om man däremot tittar på andra 
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områden ser man att man inte behöver från samhällets sida ha någon berö-

ringsskräck för näringslivet utan man kan absolut vara en aktiv part och en 

medspelare, som visar att man på ett tydligt och klart sätt vill bidra och 

hjälpa till både vad gäller utbildningsinsatser och andra direkta insatser som 

kan vara till hjälp och öka företagens konkurrenskraft och stärka deras möj-

ligheter att växa och expandera.  

Vi har också lagt en motion om hur viktigt det är att omstrukturera nä-

ringsavdelningen på ett långsiktigt hållbart sätt så att dess besättning speglar 

näringslivet i stort. Där är det en stor obalans. Det är det som är den viktiga 

frågan, hur man kan skapa utrymme för att till näringsavdelningen få in mera 

kompetens just vad gäller näringslivsutveckling och framför allt inom sek-

torerna IT, tjänstesektor och småföretagandet. Bland de 1 600 småföretag, 

som vi har på Åland, kan man tycka att det måste finnas en enorm potential 

till utveckling. 

Lösningen som landskapsregeringen tar fram för att lösa det här med bris-

ten på kompetens vad gäller näringslivsutveckling är att man föreslår en enda 

tjänst, som både ska vara en turismstrategiimplementerare, en som ska 

kunna sjöfartsfrågor och sköta skärgårdsnämnden. Jag tror ledamoten An-

ders Eriksson kallade det super-kombi-delux-tjänst. Jag kan inte förstå hur 

man kan tycka att det är en realistisk sak, att en enda människa ska kunna ha 

den här kompetensen, att en enda människa ska kunna sköta det här. Om 

man ställer det i relation till att två sköter viltvården på Åland blir det i alla 

fall för mig en väldig obalans.  

Jag och socialdemokraterna skulle gärna se att man börjar ta itu med en 

utveckling av näringsavdelningen. Det behöver förstås ske över tid. Man 

skulle ha den målsättningen redan idag. Efter att trafikavdelningen har bola-

giserat allt man avser att bolagisera skulle trafikavdelningen mer eller mindre 

försvinna och man kunde ha ett par byråer under näringsavdelningen och på 

det sättet kunna skapa en närings- och kommunikationsavdelning. Jag tycker 

trafik och näringsliv hör mycket tätt ihop. Det är förstås en långsiktig strategi, 

men eftersom man nu börjar se över förvaltningen behöver man ha den här 

typen av visioner och målsättningar.  

Med den modell som landskapsregeringen har använt sig av nu i sjöfarts-

frågan är det viktigt att tillsammans med näringslivet, fackföreningarna och 

regeringen ta fram klusterutredningen och på basen av den fortsätta ett fram-

tidsarbete. Det är en mycket bra modell. Man ska fortsätta med den typen av 

trepartssamarbete också inom andra branscher, särskilt inom det branscher 

man ser att det finns möjligheter till utvecklingen. Här har också samhället 

en roll. Ser man på t ex utvecklingscentralerna på rikssidan har de också en 

aktiv del i arbetet gentemot företagen.  

Vad gäller sjöfartssidan hoppas åtminstone jag att det ska finnas en hel del 

att bygga vidare på inom den sidobusiness som på olika sätt är knuten till sjö-

farten. Där finns det en stor utvecklings- och exportpotential. 

Mycket lite har sagts om golfbaneprojektet. Det är väldigt tyst om den frå-

gan. Jag har ingen aning om vad landskapsregeringen har för planer och för 

den delen inte heller om näringslivet alls har några planer på att fortsätta. Nu 

står det noll pengar upptagna i budgeten under momentet nationella investe-

ringsbidrag, men när man läser texten inser man att det finns två och en halv 

miljon. Det blottlägger problemet med vårt budgeteringssystem. Man kan 

bara konstatera att det är helt onödigt att ha kvar reservationsmedel på två 
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och en halv miljon när det inte finns något projekt. Ta bort dem och återkom i 

frågan när det finns något projekt. 

Däremot finns det också en miljon på kontot som är till för en kvalitets- 

och standardhöjning av turistanläggningar, något som socialdemokraterna 

har efterlyst länge. Det är bra att pengarna finns där och nu hoppas jag verk-

ligen att landskapsregeringen använder sig av dem på ett bra sätt och ser till 

att pengarna kan komma någon till nytta och att det verkligen sker upprust-

ningar inom området.  

Vad gäller näringslivsutvecklaren är det ingen framkomlig väg vare sig att 

lösa turismstrategin eller sjöfartens problematik. Då är det viktigare att jobba 

med den strategi som minister Perämaa har inom sjöfarten. Vad gäller tur-

ismen var det en av de erfarenheter man hade gjort på Isle of Man när man 

hade implementerat sin strategi och där fått det till ett lyckat resultat. Det var 

att man inte kan ha någon tillfällig tjänst vad gäller implementering av tur-

ismstrategi. Ska det lyckas måste det vara långsiktigt. Jag tycker att vi ska 

lära oss av den förra historien. Där hade man tagit fram en turismstrategi, 

den gamla vi hade, men sedan hade man ingen person som jobbade vidare 

med implementeringen. Där hoppas jag att landskapsregeringen kan tänka 

om. 

Sedan har jag två korta saker till, det ena gäller varför man fortsättningsvis 

vidhåller att Starta eget-verksamheten ska flytta in till ÅTC. Det här var uppe 

också ifjol. Tidigare har den här verksamheten skötts, och skötts mycket bra, 

av handelskammaren. Nu har de bildat Ålands näringsliv och där finns kom-

petens och där finns kunnande. Varför kan den här verksamheten inte få fin-

nas kvar? Där finns också alla kontakter till småföretagen och de som har be-

hov av den här verksamheten. Man är lite snål med att hantera den här vik-

tiga verksamheten. Där borde man stärka resurserna.  

Vad gäller travbanan vet jag att kontraktet med hästavelsföreningen och 

landskapet går ut så småningom och måste komma upp till diskussion under 

2011. Där har man mycket krångliga ägoförhållanden som jag ser det med 

hästavelsföreningen som äger marken, landskapet äger banan och byggna-

derna, sedan har hästavelsföreningen i sin tur byggt stallcaféet. Allt går ihop i 

en enda röra. Här borde landskapet avyttra egendomarna till hästavelsför-

eningen och låta dem utveckla verksamheten på bästa sätt. 

Ja, jag kan sluta där, herr talman, tiden är ute. 

 Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Ja det var många frågor. Aktör i näringspolitiken, närings-

avdelningen, beröringsskräck. Nej inte har vi beröringsskräck, vi umgås 

gärna med näringslivet. De ska naturligtvis inte sköta det som samhället 

ska sköta, men det är aktörerna själva som ska genomföra businessen. 

Där har vi inom utbildningen en viktig roll att spela. När det gäller små-

företagandet har vi ett projekt som heter Tillväxt på Åland som är jät-

teintressant för mikroföretag, där vi kan hjälpa dem att utveckla företa-

get så att det blir konkurrenskraftigt och det kan bli intressant att överta 

när det blir frågan om generationsväxlingar. 

Travbanan, jo, det är komplicerat för det ska tecknas nya avtal. Frå-

gan är bara om hästavelsföreningen har ekonomiska möjligeter att 

överta det. Det är en hel del pengar det handlar om. 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ja, det som jag vill säga med det här förhållningssättet 

mellan landskapet och näringslivet är att man behöver kanske inte vara 

så rädd. Inte menar jag att man inte umgås, ni får gå på hur många lun-

cher och möten ni vill med varandra och det hoppas jag att man gör 

också och att man håller kontakten, utan snarare se sig själv som en ak-

tiv part i spelet och pusha och hjälpa till så mycket som det går. Jag vet 

att det finns stödformer i riket och i Sverige vad gäller särskilt produkt-

utveckling, som saknas på Åland. Där borde man göra en noggrann kart-

läggning av vilka typer det finns på annat håll. Även uppfinningsstiftel-

sen borde man titta på, vilka möjligheter åländska företagare borde 

komma i åtnjutande av. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Som jag sade tidigare i en replik, om det som har kommit 

från Ålands näringsliv om konkurrens på lika villkor, ska vi ta kontakt 

med dem och se vilka möjligheter det finns. Absolut. 

Näringslivsutvecklare, ja visst det är bara en person som ska göra 

flera olika saker, men det är i varje fall ett väl menat försök och jag tror 

att om man får tag på rätt person kan man vara behjälplig. Nu är den en 

tillfällig tjänst i den här budgeten, men man kan fortsätta med den och 

utveckla den om det visar sig framgångsrikt. 

Starta eget-verksamheten, ja det är en plan som vi följer. Vi ska göra 

en uppföljning av det nästa år och se hur det har utfallit.  

När det gäller nationella investeringspengar finns det faktiskt projekt 

på gång nu, där finns 2,5 miljoner. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Tillväxt Åland, som jag har förstått, handlar väl om mikro-

företag inom lantbruksnäringarna. Man borde ha ett gigantiskt Tillväxt 

Ålandprojekt. Hela näringspolitiken borde handla om att ha ett Tillväxt 

Åland för hela näringslivet. Jag vidhåller fortfarande att kombi-delux-

tjänsten är orealistisk vad gäller de här tre otroligt betydande och viktiga 

sektorerna. Man måste lösa problematiken mycket mera långsiktigt ef-

tersom näringspolitik, som jag började med att säga, är att ta ansvar för 

morgondagens samhälle. Det vi sår idag får vi förhoppningsvis skörda i 

morgon.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Det här med landskapets alla fastighetsinnehav, det finns 

ett flertal konstruktioner och märkliga fastigheter som man äger, trav-

banan är en och allhallen är en annan. Det här är fastigheter som man 

verkligen borde avyttra, de hör inte till de verksamheter som landskapet 

borde ha. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ja, då hoppas jag ltl Torsten Sundblom att vi kan titta 

närmare på det här i finansutskottet eftersom det har varit en strävan att 

landskapet ska minska sitt fastighetsinnehav. Det torde innefatta både 
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travbanan och allhallen som har nämnts här. Finns det en vilja och en 

växtkraft i den här typen av ideella föreningar kan man göra andra typer 

av avtal där egendomen övergår i deras ägo. I dagsläget blir det lite att 

man ger och tar. Man ger föreningen i PAF-medel 84 000 i året, men 

sedan betalar de i sin tur en hyra för anläggningen, som ges tillbaka till 

landskapet. Det här blir lite som att ge och ta på samma gång. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Det är en sak att äga, men när underhållskostnaderna se-

dan kommer, som vi i finansutskottet för inte så länge sedan på en fråga 

fick reda på att det kommer underhållskostnader, så kommer allhallen 

att dyka upp så småningom. Vi borde ha de pengarna till andra verk-

samheter istället. Det blir fel då att ha en hop med fastigheter. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. På tal om näringspolitik kan jag meddela att det 

finns lite näring till oss allihopa ute i aulan från kl. 18.00, det är lite pastasallad så att vi 

orkar debattera både närings- och utbildningspolitik här ikväll. 

Ltl Henry Lindström 

Herr talman! Först vill jag återknyta till det senaste anförandet gällande Till-

växt Åland. Det är de facto så att det inte enbart riktar sig till jordbruket utan 

det är till mikroföretag överhuvudtaget, tio anställda eller mindre. Det kan 

vara typ elföretag osv., men det kan även vara till lantbruk. Jag hade hoppats 

på att Katrin Sjögren hade varit inne för det var en sak som jag gärna skulle 

vilja återkomma till, men hon kanske hör det här och kan komma in. 

När det gäller i övrigt vill jag också betona dynamiken som finns mellan 

stad, landsbygd och skärgård. Det är bra om man kan se de synergieffekter 

som finns och hur viktigt det är att man har varandra, så att vi har en funge-

rande stad, landsbygd och skärgård. Där anser jag att jordbruket har en 

mycket stor roll, eftersom sysselsättning och näringar i skärgården och på 

landsbygden handlar om jordbruk och kringeffekter. Det som också händer 

om vi har en snabb, negativ strukturrationalisering inom jordbruket är att 

försvinner det gårdar så för varje gård som försvinner är det minst en arbets-

plats som försvinner och det är svårt att ersätta den med nya arbetsplatser. 

Ur den synvinkeln spelar jordbruket också en mycket stor roll.  

Det anfördes i tidigare anföranden gällande försöksverksamheten vad för-

söksverksamheten egentligen har haft för betydelse. Det är ett ganska stort 

misstroende mot en verksamhet, som mycket engagerat och lyhört under 

många år leddes av föreståndare Ulla Boman och som tog fram många av de 

grödor som har varit viktiga och fortfarande är viktiga på Åland och i det 

åländska jordbruket. T ex chipsframställningen började dåvarande förestån-

dare P-O Böckelman med i försöksstationens laboratorium, där gjorde man 

provkokningarna. Utifrån det så växte det fram under ganska stora svårighet-

er i början, men i alla fall, till vad det sedan blev.  

Vi har t ex kinakål, isbergssallad, mängder av olika produkter, som har va-

rit viktiga som man har prövat med, sedan många grödor givetvis, som inte 

har blivit någonting. Men det har varit viktigt att man har testat det i försöks-

odlingar och kunnat utvärdera det.  

Om man anknyter lite till ledamot Anders Erikssons anförande är det så att 

skola och försöksverksamhet är grundvalar i det åländska jordbruket. Därför 
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är det olyckligt att vi inte har haft tillräckligt med elever så att vi har kunnat 

ha en egen naturbrukslinje och också det som jag sade tidigare att vi borde 

vara uppmärksamma på att inte minska försöksstationens verksamhet så att 

den inte kan ha en meningsfull verksamhet.  

Herr talman! När det gäller näringsutsläppen tycker jag att man ofta viftar 

förbi många andra olika belastningskällor som också jordbruket får ta del av. 

Jordbruket, växtodlingen, verkar på åkermark som också får ta emot de at-

mosfäriska utsläppen och det vill man gärna vifta bort, det har vi hört senast 

idag att man viftar bort de atmosfäriska utsläppen. Titta i landskapsregering-

ens åtgärdsprogram för miljön, hur enormt stora de atmosfäriska utsläppen 

är, som belastar varje kvadrat av jordbrukarens åkermarker. Inte nog med 

det utan de belastar också kringområdena, alltså nederbördsområden. Där 

kanske vi har en förklaring till Ödkarbyvikens stora problem. Ödkarbyviken 

har ett jättestort nederbördsområde där det är berg och annat, som inte kan 

ta upp näringsämnen och de kommer naturligtvis ut i Ödkarbyviken.  

När det gäller näringsämnena så har vi olika näringar, det är inte bara 

jordbruket som har problem, som man under många år försökt komma till 

rätta med, även sjöfarten. Det vill man ofta inte prata om. Sjöfarten har de 

facto för Ålands del totalt sett större utsläpp än vad jordbruket har när det 

gäller kväve, det är man ganska försiktig med att föra fram, det är jordbruket 

man vill åt. Fiskodlingen har också problem och det försöker man komma 

tillrätta med och där är det fosfor som är det stora problemet. 

När det gäller miljöstödet som diskuterades, att man har enorma möjlig-

heter och frikostiga ersättningar som man sade stämmer inte. Inbyggt i miljö-

stöden är det stora kostnadsersättningar som det handlar om. För att man 

ska kunna komma i åtnjutande av det är de stora åtaganden som jordbruka-

ren måste genomföra, så att kalla det miljöstöd är egentligen en felaktig be-

nämning, det borde mera handla om ersättning för miljöåtgärder. Det är 

detta det handlar om. Tack, herr talman. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Det är så typiskt, så typiskt när man hör Ålands produ-

centförbunds tidigare verksamhetsledare, ledamot Henry Lindström 

tala om att det kanske ändå inte är jordbruket som står för de här stora 

utsläppen. Det kanske kommer uppifrån, atmosfäriska utsläpp. Man vill 

alltid skylla ifrån sig, så känns det tycker jag. Finlands nya miljöcentral 

har just gjort forskning på det här och säger att 70 procent av Finlands 

näringsbelastning i Skärgårdshavet kommer från jordbruket, man säger 

inte från forskarhåll att det kommer uppifrån. I så fall borde det landa 

på andra ställen än i Möckelbybäck och Ödkarbyviken. Det är en typisk 

debatt. 

Ltl Henry Lindström  

Herr talman! Jag säger inte att jordbruket är oskyldigt utan det är så att 

så fort man har någon typ av verksamhet, så fort det bor människor nå-

gonstans så läcker det näring, mer eller mindre. Olika verksamheter har 

som jag nämnde olika problem. Varför hänvisa till Finlands miljöcen-

trals undersökningar, Ålands landskapsregeringen har via miljöbyrån i 

sitt åtgärdsprogram redovisat väldigt bra för hur olika belastningskällor 

belastar våra vatten. Tyvärr, som jag nämnde, är sjöfarten inte redovisad 
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där som den borde vara enligt de muntliga uppgifter jag har fått. Jord-

bruket har en stor del, men att hänvisa till andra utredningar när vi har 

våra egna är fel. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Ja, jag hänvisar till landskapets näringschef som säger att vi inte har en 

tillräckligt bra utvärderingsmetod för att granska miljöstödets effekter. 

Det finns inte skifteskvot idag som talar om var näringsläckaget sker. 

Det är det som saknas och det har man inte velat ha från jordbrukets fö-

reträdare heller, just kontrollsystemen så att man kan se var förbätt-

ringar kan ske. Nu ska man införa det för det krävs för LBU-

programmet, för att man ska få de här miljöstöden. Men vi har inte till-

räckligt med fakta, som jag ser det, på bordet idag. 

Ltl Henry Lindström, replik 

Herr talman! Jag har också ett jordbruk och jag har varit med i miljö-

stödet sedan det började. Åtminstone de föreskrifter jag läser och i mina 

egna anteckningar krävs det om man ska ha miljöstöd att man har skift-

eskort. Alla som är miljöstödstagare har skifteskort. Det är nog ingen-

ting nytt. Man försöker vifta bort det på olika sätt. Ända från den tid då 

jag jobbade på jordbruksbyrån har vi jobbat tillsammans med miljöby-

rån med de här frågorna, så jag vet nog vad jag pratar om. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Ledamot Lindström pratade om skyddandet av vattentäk-

ter och miljöstödsprogrammen, att det fanns möjligheter. Det har jag 

märkt i debatten flera gånger att man hänvisar till stödprogrammen. De 

har inte att göra med att skydda vattentäkter utan där borde man 

skydda de marker som gränsar till vattentäkter, som ledamot Runar 

Karlsson sade tidigare är det inte så dyrt. Miljöstödsprogrammen är fem 

år, man borde ha mera långsiktiga program om man ska skydda vatten-

täkterna. Man ska inte blanda ihop miljöstöd med vattentäktsprogram-

men. 

Ltl Henry Lindström, replik 

Herr talman! Det är helt riktigt, det är egentligen olika system, men alla 

åtgärder vi kan göra ägnar att förbättra situationen. Det ligger i allas in-

tresse, inte minst i jordbrukarens intressen att hålla kvar näringsäm-

nena på åkermarken. Allt man måste tillföra i näringsämnen är en kost-

nad för jordbrukaren. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det här med havsmiljö är alltid andras ansvar, men jag 

tycker att det är allas ansvar. Då behöver vi titta på vad vi kan göra. Åt 

de atmosfäriska utsläppen kan vi mycket lite göra på Åland med vår lag-
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stiftningsbehörighet. Däremot kan vi göra en hel del vad gäller både 

jordbruk och fiskodling. Det är ett ansvar som är allas ansvar. 

När det gäller försöksstationen och naturbruksskolan, den här svälta 

räv-leken man håller på med nu, vart är man på väg riktigt? Det är land-

skapsregeringen som har tagit beslut både för naturbruksskolan och för 

försöksstationen. Då är det väl bättre att ifrågasätta hela verksamheten 

och försöka omstrukturera den och försöka lägga om försöksodlingen 

hos någon annan, men svälta ut-metoden är jag frågande till. 

Ltl Henry Lindström, replik 

Herr talman! Återigen, jag vill inte skylla ifrån jordbruket. Varje verk-

samhet har näringsutsläpp så även jordbruket. Det vi har strävat genom 

markkarteringsåtgärder osv. ända från 1980-talet är att minska närings-

läckaget. Ska vi ha någon typ av verksamhet som sker på åkermark 

kommer det att läcka. Även om vi slutar att gödsla kommer det att läcka 

näring. Det är helt klart, jag skyller inte ifrån mig, men jag vill nyansera 

det så att man kan sätta det på en rätt nivå.  

Herr talman! När det gäller försöksstationens verksamhet var jag kri-

tisk i mitt anförande tidigare till att det har gått lite för snabbt som man 

har sänkt anslagsnivån för försöksstationen, man borde få mera tid på 

sig att anpassa verksamheten till nya förutsättningar. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Vad gäller miljöarbetet gentemot Östersjön anser jag i alla 

fall att vi inte har annat alternativ än att fortsätta miljöarbetet och för-

söka på alla tänkbara sätt och inom alla sektorer minska näringsläckaget 

till Östersjön. Det är vårt enda alternativ. Det finns inget annat. Att 

blunda eller skylla på någonting går inte. Jag hoppas att ledamot Lind-

ström är med på det arbetet. 

När det gäller försöksstationen kan jag inte säga om den har haft tid 

på sig att modernisera verksamheten, men vi har alltid från vår sida fö-

respråkat en omstrukturering snarare än en nedläggning. Är det så att 

verksamheten behövs kanske det är bättre att lägga ut den på odlare el-

ler på något annat sätt upprätthålla de delar som är viktiga. Men svälta 

ut-metoden är naturligtvis inte bra. 

Ltl Henry Lindström, replik 

Herr talman1 När det gäller jordbrukets näringsläckage, om man stude-

rar närmare i landskapsregeringens åtgärdsprogram är det de facto så 

att när det gäller fosforsidan ligger det under fem procent för den totala 

belastningen för Ålands del som jordbruket står för, med nuvarande od-

lingsmetoder. För kvävesidan ligger det lite högre, men det är ändå bara 

på ungefär tio procent. Bara för att belysa storleksordningen, men det är 

enbart jordbruket som man ofta hackar ner på. Jag är med i det här och 

det anser jag att jordbruket i övrigt är. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Jag tänkte försöka hålla mig kort, det blir säkert en lång kväll 

ändå. Jag har några punkter som jag vill ta upp under näringsavdelningen lite 
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mer konkret, bl a sidan 175 Upphandlande av rådgivning. Där har jag indirekt 

skrivit en motion och argumenterat tidigare för och tycker att man istället för 

minska upphandlingen borde man istället utöka upphandlingen, inte anställa 

fler personer till näringsavdelningen utan köpa tjänster istället. Som ett brev 

från posten kom det ett brev från Ålands näringsliv till näringsminister Tor-

björn Eliasson som Ålands näringsliv också har skickat för kännedom till alla 

politiska partier om konkurrens på lika villkor. Det är ungefär det som de sä-

ger att landskapsregeringen borde upphandla mycket mera tjänster som är 

riktade till de företag och näringsliv som vi har. Man kan egentligen upp-

handla tjänsten att näringslivet ska utveckla sig själv, och det gör näringslivet 

bäst själv än att man anställer en person till sin organisation.  

Jag bläddrade igenom utredningen som hastigast och där ser man verklig-

en att småföretag och företag på Åland inte har samma förutsättningar som 

företag i omkringliggande regioner, i Sverige och Finland. Det är ett ypperligt 

sätt, man borde jobba mer på att köpa specialisttjänster av dem som verklig-

en vet vad de sysslar med. De företag som är nischbranscher vet oftast också 

var de får hjälp ifrån istället för att politiker försöker utveckla näringslivet. 

Sedan har jag också en fråga på sidan 188 som ingen har nämnt tidigare, 

det är 100 000 euro som ska sättas i tekniskt stöd för att man ska elektrifiera 

ansökan av stöd. Det handlar alltså om att man ska sätta 100 000 skattade 

pengar för att utveckla ett program som gör det lättare för folk att söka stöd. 

Hur många i personalen kan man minska för att införa den åtgärden? Det 

borde vara en förutsättning om man gör en så stor satsning som på 100 000 

euro att man kan minska den egna verksamheten, annars finns det inte någon 

anledning att sätta 100 000 euro på det. 

Jag kan inte heller riktigt låta bli att gå in på jakt- och viltvården på sidan 

194. I princip tycker jag att vuxna människors fritidssysselsättning ska skötas 

på annat sätt än att administreras på näringsavdelningen. Landskapsrege-

ringen ska komma med en lagframställning som för över ansvaret på jakt-

vårdsföreningarna och för administrationen och byråkratin som jakt- och 

viltvården innebär egentligen på sikt inte skulle behöva finnas inom närings-

avdelningen. Det tar säkert några år att få det gjort och få lagstiftningen 

gjord. Det här kan inte vara en av de saker som vi absolut måste sköta ge-

mensamt, det handlar ju trots allt om vuxna mäns fritidssysselsättning.  

Jag vill också nämna något om fiskerinäringen. När man läser i budgeten 

är det ett ganska tragiskt kapitel. Det ser ut som om man inte satsar någon-

ting på den, det är väl inte hela sanningen, ska jag vara ärlig och säga, för det 

finns ju pengar kvar från tidigare strukturfonder, men fiskerinäringen och 

fiskeripolitiken är en katastrof på Åland. I den nuvarande regeringens hand-

lingsprogrammet har man tagit upp att man ska åtgärda det missförhållande 

som var efter drivgarnsförbudet som infördes 2008. Åland är den enda reg-

ionen i Östersjön där fiskarna förbjöds att bedriva sin näring och inte har fått 

kompensation trots att det är politiska förbud tagna att de inte får fortsätta 

bedriva sin näring. Det är en totalkatastrof, det är människor som har blivit 

drabbade. Det sämsta stället att bedriva yrkesfiske på i Norden är på Åland. 

Den här regeringen gör ingenting. Förra näringsministern hade för avsikt att 

komma någon vart, men han fick ingenting gjort i den här frågan. Nuvarande 

näringsminister har vi inte heller sett något resultat av i det väldiga missför-

hållande som verkligen är.  
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Vi har diskuterat den här frågan många gånger från talarstolen och ingen 

kan se sig själv i spegeln med gott samvete, att man har behandlat en yrkes-

grupp på det här viset. Innan vi går till val i oktober borde regeringen reda 

upp soppan som man är delaktig i och se till att människorna inte blir oskä-

ligt drabbade. 

Jag vill också säga lite om Guttorp och försöksstationen. Gällande Guttorp 

är det en viktig verksamhet, men det som är ännu viktigare är att naturen är 

mycket bättre på att producera fiskyngel än vad människan är. Man kanske 

mycket mera borde sätta fokus på att värna de vikar och områden där fisken 

produceras istället för att konstgjort producera fiskyngel själv. Vill man skapa 

mer fisk i våra vatten är det en av de viktigare åtgärderna man kan göra och 

det skulle förmodligen inte heller kosta lika mycket. Det som det krävs är 

kanske lite hårda beslut och krafttag runt, men om det är fisken man värnar 

om så är inte Guttorp endast allena det som gör att det kommer mer fisk till 

Åland utan nog är det områdena där fiskarna leker. 

Försöksstationen har det varit en del diskussioner om också. Jag skulle 

vilja se det på ett annat sätt. Vi har satt ganska mycket pengar på försöksstat-

ionen för att utveckla jordbruksnäringen och det är säkert inget fel i det, men 

det finns många fler bra näringar på Åland än bara jordbruk. Tittar man på 

andra länder och nationer satsar de ganska mycket på forskning och utveckl-

ing det är inte alltid bara sådant som sköts av marknadskrafterna. Där är nå-

got som vår landskapsregering borde styra in lite mer fokus på, istället för att 

bara syssla med jordbruksforskning på försöksstationen och jordbruksrelate-

rade utredningar borde man kanske ta ett helhetsgrepp över ett forsknings-

centrum, som forskade efter det näringslivet vill ha. Upphandla tjänster där 

också givetvis och göra det i samarbete med näringslivet istället för att vi har 

ett moment för försöksstationen år efter år. Vi borde se lite annorlunda på 

framtiden och det är de här som är de strukturella förändringarna som bör 

lyftas upp och bör göras. 

Det var några av de saker som jag hade satt upp på min lapp. Det kommer 

säkert mer, men det är ett kapitel till innan kvällen är slut så jag avslutar här. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Ja, det var många frågor, ledamot Fredrik Karlström. 

Upphandla istället för att anställa mer personal. Det är en fin tanke och 

vi ska utvärdera det här och se hur det beslut som man fattade för några 

år sedan faller ut. Det har jag sagt många gånger. 

Elektronisk stödansökan, ja, så gör man på andra ställen och vi behö-

ver komma med i systemet. Jag vet inte hur många tjänstemän som för-

svinner om vi får till stånd det, men jag kan ta reda på det.  

Viltvård handlar om lagarna, vi måste ändra på lagarna för att klara 

oss med färre än två personer. Idag gör jaktvårdsföreningarna rätt så 

mycket, men det handlar om nya lagar och det är en trång sektor när det 

gäller att få kapacitet för lagberedning. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Elektroniska stödansökningar borde man verkligen titta 

på, det borde leda till minskat behov av personella resurser på avdel-

ningen om de införs för 100 000 euro annars kan man lika bra låta bli. 
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Sedan säger jag inte att de personerna måste bort utan de kan ompriori-

teras att fokusera på andra uppgifter, på andra näringar.  

Tillbaka mot upphandling, det är väldigt viktigt med tanke på det 

småskaliga näringsliv vi har som ändå är ganska brett i form av olika 

kompetenser och kan kräva stöd och hjälp som inte finns på Åland, man 

ska kunna upphandla den tjänsten utanför Åland också för att likställa 

dem med våra konkurrenter i våra närregioner. Därför är näringslivsut-

vecklaren inte positiv utan sätt pengarna på mer upphandling och speci-

fika tjänster där näringslivet själv väljer att få hjälp istället för att politi-

ker ser till vad de tror att näringslivet vill ha. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Jo, det kan jag lova att om vi kan rationalisera på närings-

avdelningen och det frigör personal ska vi naturligtvis använda den till 

annat, det är självklart. I dagens läge jobbar man för fullt och det här 

kan vara ett sätt som gör att vi kan ändra på strukturen. 

När det gäller Guttorp, ja visst är naturen bäst på det här och det ar-

betas parallellt med att ta fram naturliga barnkammare, men vi anser 

också att Guttorp är viktig och att den finns kvar. Därför försöker vi hitta 

en lösning så att den kan få bestå. Det skulle också vara kapitalförstöring 

att lägga ner Guttorp.  

Försöksstationen. Man jobbar på att ta fram sådana forskningsresul-

tat som näringen efterfrågar. Där arbetar vi på att privatisera försöks-

stationen. Det är en strukturförändring som vi arbetar med, men som 

ännu inte är löst. Signalen är viktig att försöksstationen ska finnas kvar 

och med de här pengarna. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det var inte riktigt det jag sade utan jag sade att man 

borde försöka bredda försöksstationens verksamhet, att inbegripa andra 

näringar också än bara jordbruk. Det är säkert bra att man forskar på 

jordbruk och har gjort det under så många år som försöksstationen har 

funnits, men är det inte dags snart att vi börjar se att forskning och in-

novationer även kan behöva stöd från samhället inom andra näringar än 

bara jordbruket. Så är det i alla fall i andra länder. 

Det som näringsministern inte tog upp i något av sina två replikskif-

ten med mig var fiskeripolitiken och yrkesfisket på Åland, som jag gärna 

ser att han tar ett anförande på och förklarar var skåpet står gällande 

drivgarnsförbudet och effekterna som det har betytt för familjer och fis-

kare på Åland. Det har varit en katastrof faktiskt, det finns inte mycket 

förtroende kvar vare sig för politiker eller för administrationen inom fis-

kekåren på Åland och det måste ändras. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sirpa Eriksson 

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att beröra en punkt i näringsav-

delningens område nämligen sysselsättningens främjande på sidorna 204-

205 och där har jag begränsat mig ytterligare till de funktionshindrades 

sysselsättning. Det gläder mig att vi från budgeten kan läsa att 1 500 000 
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euro är budgeterat för sysselsättningsfrämjande åtgärder. Anslaget används 

för stödinriktade åtgärder för arbetslösa arbetssökanden och täcker främst 

sysselsättningsstöd och även sysselsättningsfrämjande projekt.  

Enligt ÅSUB hade vi 377 arbetslösa personer på Åland 2009. Tyvärr hit-

tade jag ingen statistik över hur många av dem som hade en funktionsned-

sättning, men i hela Norden är sysselsättningen för de funktionshindrade 

mycket lägre än för den övriga befolkningen. I Finland är det bara ca 17 pro-

cent av de funktionshindrade som har ett arbete.  

Det står i budgeten att anslaget också kan användas för anställning av till-

fällig personal med uppgift att bearbeta arbetsmarknaden för att underlätta 

för t ex unga eller funktionshindrade att komma ut på den öppna arbets-

marknaden. Det är väldigt bra. Det är just den öppna arbetsmarknaden som 

är nyckelordet, enligt min mening. Det är viktigt att olika stödåtgärder leder 

till lönearbete på öppna arbetsmarknaden.  

Vägen till öppna arbetsmarknaden är inte alltid lätt och självklar för en 

funktionshindrad. Olika strategier behövs för att göra detta möjligt. Först bör 

utbildningen och arbetet vara synkroniserat så att det finns en efterfrågan ef-

ter just dessa yrkeskunniga personer på arbetsmarknaden. Det behövs även 

praktikperioder för funktionshindrade redan under utbildningstiden. Sko-

lorna och arbetsförmedlingen bör ha ett nära samarbete speciellt vid utexa-

minering. Läroavtalsutbildningar, som man nämner i budgeten, bör vara 

skräddarsydda för de funktionshindrade studerandena.  

Jag är övertygad om att de åländska arbetsgivarna behöver mera informat-

ion om olika stöd som man får som arbetsgivare då man anställer en person 

med funktionsnedsättning. Min personliga åsikt är att landskapsregeringen, 

som är en stor arbetsgivare, bör ta ett principbeslut om att ordna praktikplat-

ser för funktionshindrade. Vi ska komma ihåg att den största orsaken till 

funktionshindrade personers dåliga ekonomiska situation och fattigdom är 

bristen på arbetsmöjligheter.  

Till sist, herr talman, vill jag än en gång säga att jag är nöjd med punkten 

sysselsättningens främjande som ger många olika möjligheter till sysselsätt-

ning även för funktionshindrade på Åland. Tack herr talman. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Det är en viktig fråga som ledamot Sirpa Eriksson lyfter 

fram när det gäller sysselsättningen för de funktionshindrade. Vi behö-

ver en mycket mer flexibel arbetsmarknad i synnerhet för den här mål-

gruppen. Anslaget som hon hänför till är ett ganska stort anslag, men en 

stor del av de här pengarna går bl a till personer som har olika funkt-

ionshinder. Det vet jag för den förening som jag är ordförande för får en 

del av dessa pengar för att kunna sysselsätta personer med olika funkt-

ionshinder. Det behövs också lagstiftningsåtgärder så att personer som 

lyfter pension kan jobba efter sin förmåga, kanske 20 procent, kanske 

30 procent. I dag finns det ett tak som gör att man inte kan tjäna mer än 

sin pension så det är inte ett flexibelt system som vi har idag. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Herr talman! Pensionslagstiftningarna är rikets behörighet. I våras kom 

en lag just om att man kan arbeta en del när man är sjukpensionär. Un-
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gefär 600 euro kan man förtjäna som folkpensionär utan att det påver-

kar pensionen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson 

Herr talman! Näringspolitik handlar om att utveckla näringslivet och region-

er i ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara former. Genom samverkan 

mellan myndigheter, näringsliv och forskning ska innovation och företagsut-

veckling stimuleras i starka näringsregioner och där, herr talman, tar ofta 

allmänhetens och politikernas intressen för näringspolitiska frågor slut. De 

här vackra orden skymmer alltid den verklighet som vi alla har att leva med. 

Det slog mig under den nyligen avslutade svenska valrörelsen att än en gång 

konstaterade en klok journalist att ingen får ståpäls av ordet näringspolitik. 

Det är tvärtom heller hur. Det är för komplicerat, det är för mångfacetterat.  

Med tanke på finansutskottets kommande behandling där man ska disku-

tera näringspolitik är det viktigt att komma ihåg vad det är vi egentligen syss-

lar med. Tanken är att näringspolitik ska leda till flera företag och flera jobb, 

som det vackert brukar heta, men sambanden mellan olika åtgärder och ökad 

sysselsättning är sällan glasklar, det är snarare tvärtom, ibland blir vi förvir-

rade.  

Jag gjorde en kort sammanställning vad det egentligen är som påverkar 

sysselsättningen. Socialpolitiken, miljöpolitiken, utbildningspolitiken i högsta 

grad, jordbruks- och fiskeripolitiken naturligtvis, regionalpolitiken, arbets-

marknadspolitiken, näringspolitiken som är en skild sak, olika stödformer, 

industripolitiken i den mån den existerar på dagens Åland och den ekono-

miska politiken. Det som gör allt det här så oerhört komplicerat för Ålands 

del är att vi bara delvis har möjlighet att påverka de här enskilda sakerna. Vi 

saknar behörigheten på flera områden.  

Det var slående när finska statsministern Kiviniemi häromdagen försva-

rade sig i en interpellationsdebatt om sysselsättningen och det första ordet 

hon sade var beskattningen. Det är beskattningen som är det första och 

främsta instrumentet och därmed vet vi alla hur handikappade vi är. 

När vi ser framåt måste man alltid först titta bakåt. Kollegan Runar Karls-

son hade vänligheten att nämna mig i samband med det åländska skatteun-

dantagets tillkomst, jag skulle vilja säga som så att resultatet var ett resultat 

av ett lagspel där vi, om vi hade stått eniga, hade vi kunnat nå mycket längre. 

Tyvärr drabbades vi av det parlamentariska systemets avigsidor, dvs. drag-

kamp mellan majoritetsblock och opposition kostade oss en hel del. Det får vi 

leva med. Vi har ändå fått ett rätt så unikt skatteundantag. Det är den viktig-

aste enskilda politiska åtgärden eller initiativet, som det politiska Åland har 

tagit på många, många år och kanske det största och det mest avgörande un-

der den tid vi har haft självstyrelse i och med att det skapar grunden för da-

gens trafik till och från Åland. Det är skatteundantaget som vi saknar be-

slutsmöjligheter över till stora delar, vi kan vara aktörer, vi vet vad som hän-

der när vi är aktörer om vi tittar på vad Posten på Åland nu kommer att få 

leva med, dvs. ovisshet ett tag framöver och därmed minskade vinstvolymer 

som också drabbar andra postorderföretag.  
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Nästa helt avgörande enskilda åtgärd som vi kan göra inom näringspoliti-

ken är att trygga Ålands delaktighet i det finska stödsystemet för förnybar 

energi och i synnerhet naturligtvis vindkraften. Det är den nästa helt avgö-

rande åtgärden för en positiv utveckling av Ålands ekonomiska välstånd. Här 

har vi en näringsgren som kan lyfta oss och jag vill inte säga vad som händer 

om vi inte klarar av det här.  

Vad som har hänt sedan jag var näringschef i slutet av 1980-talet och i bör-

jan av 1990-talet är att vi har upplevt en socialisering av hela tänket. Så fort 

som det ska till någon konkret åtgärd ropar man på det offentliga. Det är syn-

nerligen olyckligt, det är en del av EU-medlemskapets avigsidor och det är 

någonting som vi alla kollektivt har drabbats av. Bidragsfloran sticker i ögo-

nen. Idag har vi kollegerna emellan konstaterat att landskapsregeringen igår 

fattade årets stora bidragsbeslut som kommer att väcka debatt. Man kan inte 

förstå hur man kan försvara de offentliga när enskilda fall går in med rätt 

tunga insatsnivåer. Det här är ett problem som vi får leva med.  

Kollegan Fredrik Karlström tog upp Ålands näringslivs färska utredning 

från 11 november. Jag kommer ihåg när jag såg den första gången. Den är in-

tressant och i vissa fall bör vi titta över vad vi kan göra ytterligare för att sti-

mulera företagandet. Det är lite sorgligt att det har blivit så att det offentliga 

måste ta initiativet och vara dragare på alltför många områden. Vi måste nog 

börja vädja till den individuella initiativkraften igen.  

En enda sak anser jag att borde prioriteras i detta nu och det är generat-

ionsväxlingen överlag på Åland. Jag ska inte nämna ett särskilt företag, men 

för några år sedan gick en av Ålands mest framgångsrika agentur, firma vill 

jag påstå, i graven. Ingen var beredd att ta över. För att göra en lång historia 

kort så var bankernas krav helt enkelt för stora på de nya tilltänkta företagar-

na. Man ställde sådana krav på säkerheten att de tilltänkta entreprenörerna 

inte vågade ta över en lönsam affärsverksamhet. Det är beklagligt och man 

undrar hur långt vi har kommit i försiktighet inom banksektorn. Här har vi 

någonting, generationsväxlingen som sker, i synnerhet inom turistbranschen. 

Det är här vi måste se vilka möjligheter vi har att hjälpa till. Vi har redan en 

turistsektor som är rätt så plågad av föråldrade anläggningar, ska vi klara 

morgondagen måste vi också ha en övergång till vad gäller själva driften, dvs. 

ansvaret för driften.  

Är tiden ute? Jag tycker att jag just har kommit igång, men jag slutar om 

tiden är ute. Tack herr talman, det räcker, jag kan återkomma. 

Carina Aaltonen 

Herr talman! Nu går vi över till en av våra motioner, när vi läste budgeten 

trodde vi att pengarna för marknadsföringsunderstöd som går till Visit Åland, 

30 000 euro av 1 140 000 euro skulle gå till marknadsföringstjänster inom 

idrott, till Alandica Cup och sådana saker, men nu efter gårdagens höstmöte 

på Visit Åland visade det sig att det här är pengar som landskapsregeringen 

explicit har beviljat för marknadsföring i samband med PAF Open. Då blev vi 

lite frågande. Det finns många andra småföreningar, t ex Fornföreningen, Fi-

bula eller kulturföreningen Katrina som ordnar kammarmusikfestival som 

tvingas betala fullt pris, stora pengar för att bli marknadsförda genom Visit 

Åland, medan PAF Open ska få 30 000 i marknadsföringsunderstöd från 

landskapet. Sätter man det i relation till vad skärgårdssamarbetet för ett år 

28 000 euro så blir det också ganska tokigt. Jag undrar på vilka grundar som 
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man har öronmärkt dessa pengar just för PAF Open? Jag hoppas att man tar 

reda på i finansutskottet och behandlar vår finansmotion nr 12. Tack! 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Jag var närvarande på Visit Ålands höststämma igår och 

jag måste medge att jag blev förvånad att man ifrågasatte reservationen 

från landskapets sida om PAF Open. Det står inte PAF Open i budgeten 

utan det står för idrott, men om vi tänker på den genomslagskraft som 

PAF Open har haft inte minst via televisionen så är det underligt att man 

från Visit Ålands lednings sida ifrågasätter att landskapsregeringen vill 

att evenemanget ska kunna fortsätta. Jag förstår inte att ledamot Aalto-

nen går i samma fälla. Är det inte publicitet, PR vi är ute efter kan vi inte 

begära mera än televisionssändningar i en enormt betydande omfatt-

ning. Den här kritiken mot den här näringspolitiken förstår jag överhu-

vudtaget inte. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Vi trodde ju att det var en specifik idrott, inte hade vi nå-

gon aning om att det var PAF Open och att det var för TV-sändningar 

man ger de här pengarna. Vi har tagit in i vår motion att vi också vill att 

man ska stöda kulturen eftersom kulturturismens ekonomiska betydelse 

också ökar. Därför ville vi att man skulle öronmärka marknadsförings-

medel för just kultur. Om det handlar om televiseringar och vissa pro-

gram som sänds från PAF Open, jag vet inte om det är någon bra förkla-

ring. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Jag försöker inte ge någon förklaring till ledamoten utan 

jag försöker bara förklara vad som är vitsen med att ha ett sådant pro-

gram som PAF Open på Åland. Att raljera om att vi avsätter det här för 

televisionssändningar kan man göra, men faktum är att det här evene-

manget skapar publicitet, skapar intresse för Åland i den omfattningen 

att TV-bolagen tar sig hit. Vad kan vi mera begära med tanke på att 

många av tittarna kommer från sådana områden där vi inte med den 

normala marknadsföringen kan ha någon påverkan, inte i varje fall i nå-

gon särskild stor omfattning, dvs. i Mellan-Europa. Det är många turist-

företagare som är intresserade av att hitta den nya marknaden i Mellan-

Europa där man vill fly hettan och de problem som överbefolkningen 

skapar under semestertiden. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Ja, då borde man ha skrivit ut att det är marknadsförings-

tjänster till PAF Open och inte skriva att det är för idrott. Nu förstår 

man inte som läsare av budgeten vilken idrott och vilken idrottsgren 

som det handlar om. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Nä, men nu vet vi, det är alltså PAF Open. Det är ett viktigt 

evenemang och det är en överenskommelse som gjordes för tre år sedan. 
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Det är jätteviktigt för turism Åland och därmed också för Visit Åland och 

man måste också komma ihåg att när det gäller pengarna till Visit Åland 

att det är en fjärdedel av näringsavdelningens hela budget som går dit. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Jo, absolut det är enorma pengar, men borde inte Visit 

Åland i så fall själva förstå hur stor betydelse PAF Open har och ändå 

kunna lägga ner en del av pengarna på det evenemanget. Jag tänker på 

de små föreningarna som ordnar vikingamarknader och ordnar stora 

evenemang som får betala en betydligt större procent av sina medel till 

Visit Ålands marknadsföring. Då känns det lite orättvist. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Jag vill bara korrigera en sak, min mun sade en fjärdedel, 

men det är 5-6 procent av budgeten som går till Visit Åland. Det är 

mycket, det är en stor del av vår budget. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Tack, tack minister Eliasson. 

Ltl Jan Salmén 

Herr talman! Jag tar bara ett stycke av vad jag hade tänkt säga för att dra ner 

på tiden. Till ledamoten Jansson skulle jag vilja säga att hade den här debat-

ten hållits vid Julius Sundbloms staty i kväll hade alla haft ståpäls och vi hade 

nog snart varit hemma också för länge sedan. Jag upprepar inte vad mina 

centerkollegor har sagt om livsmedelsklustret och betydelsen av arbetsplatser 

och produkter, jag hade ett annat litet stycke som jag tänkte tala om.  

EU tillåter nu att producenter kan gå samman och förhandla om mark-

nadsföring för att få ner produktpriser och försäljningen, förut ansågs det 

vara kartellbildning, men nu har man gått med på att man kan förhandla. En 

liten producent har ju väldigt svårt att förhandla med en stor grossist eller 

bolag som vill sälja, då dikterar man ofta priserna. Man kan hoppas att alla de 

här små företagarna kan gå samman i ett nätverk och försöka samordna för-

säljningar och kanske få upp priset lite så man får en lite större del av pri-

märproduktens pris och på det viset kan man bli lite mindre beroende av 

konsumentstödet, som delas ut till jordbrukarna för att man ska kunna pro-

ducera billig mat. Vi har en jättemarknad runtom oss som vi borde kunna ut-

nyttja, men då gäller det att vi kan producera en massa livsmedel som är lo-

kalproducerat.  

Jag ska avsluta med att vi bör dra nytta av skatteundantaget och hjälpas åt 

med att få mer försäljning. 

Minister Torbjörn Eliasson 

Herr talman! Jag lovar att inte bli lång. Jag tackar för en intressant närings-

livsdebatt. Tack allihopa! 

Talmannen 

Därmed är diskussionen om näringsavdelningens förvaltningsområde avklarad. Vi går 

nu vidare till utbildnings- och kulturavdelningen. 
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Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Igår var 90 journalister hitresta från olika delar av världen och 

på Alandica deltog de i det pressevenemang som vi arrangerade där. Syftet 

med evenemanget är att hålla intresset uppe för galeasen som förliste någon 

gång under första halvan av 1800-talet och gick till botten med en spännande 

last av kaffe, vindruvor, öl och det som givit den största uppmärksamheten – 

sannolikt världens äldsta champagne.  

I tisdags gjordes en omkorkning av tio flaskor, som var lite skadade eller 

som riskerade att mista sina korkar. Då framkom att bland de tio flaskorna 

fanns champagne av två olika sorter. Ganska säkert är en del av lasten äldst i 

världen, garanterat har vi den äldsta som finns på marknaden. Vid evene-

manget har världens största champagneexpert provsmakat champagnen och 

många spännande berättelser har berättats om galeasen och förstås om hur 

fyndet hittades och bärgningsprocessen. Mediaintresset var stort och vi har 

fått ge ett fantastiskt antal intervjuer till medier från stora delar av Europa, 

USA, Ryssland och med nyhetsbyråer som även rapporterar utanför Europa. 

Vi har berättat att lasten totalt innehöll 168 flaskor. Alla är dock inte intakta, 

men alla kommer att ha någon uppgift att fylla.  

Vi kommer att registrera fem som museiföremål och förvara dem för fram-

tiden. Vi kan förvara dem på Åland, men vi utesluter inte heller möjligheten 

att en av de flaskorna kan deponeras i t ex ett stort champagnedistrikt i kom-

bination med en fin utställning med reklam om Åland och var flaskan kom-

mer ifrån. Champagnehusen har miljontals besökare varje år och det vore 

inte dumt att Åland skulle marknadsföras aktivt även utanför Åland. Beslut 

kring sådana detaljer återkommer vi till.  

Vi har också gått in för att vinauktioner skall arrangeras på Åland i samar-

bete med förhoppningsvis något internationellt berömt auktionshus där vår 

champagne skall vara ett dragplåster. Vi har utrett problematiken kring alko-

hollagstiftningen och har funnit en lösning i samarbete med Alko. Förutom 

att auktionerna i sig drar besökare och kunder till Åland så bedömer vi att det 

kommer att finnas goda möjligheter för vårt näringsliv att skapa kringaktivi-

teter på olika sätt. Försäljningen sker så fort förutsättningarna är gynnsamma 

och i god tid innan evenemanget kommer vi att besluta oss för hur stort antal 

flaskor som kommer att avyttras.  

För att bedöma hur vi får ut så mycket som möjligt kommer vi att behöva 

lite hjälp av någon marknadsstrateg. Förutom direkt försäljning kommer 

landskapsregeringen även att vidta andra kommersialiseringsåtgärder än för-

säljning, olika evenemang och kulinariska upplevelser som kan arrangeras på 

Åland. Utvecklingen av vårt näringsliv och samhälle är en viktig målsättning 

för hanteringen av vrakskatten. 

Vi avser även att ta fram en ny champagneprodukt där insatsen utgörs av 

befintlig champagne ur skatten. Här kommer möjligheten att ta tillvara en del 

av flaskor som t ex på grund av skört glas eller andra risker inte lämpar sig för 

försäljning. Dossage, som det heter, kunde säljas som specialflaskor under 

särskild etikett kanske i samarbete med något av de champagnehus, som är 

kopplade till vår champagne. Exklusivt blir det, om jag har förstått rätt så 

räknar man med att man kan få ca 70 flaskor ur en gammal flaska, kanske 

mer eftersom alla vittnat om att smaken är så koncentrerad. Det netto som 

genereras av våra insatser föreslår vi att skall användas för marinarkeologiska 

och sjöhistoriska ändamål och Östersjöns miljö. Vi kommer att ha orsak att 
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återkomma till det här ärendet i nästa tilläggsbudget när vi har en mer exakt 

bild av vilka inkomster och utgifter vi kommer att ha kring galeasen och dess 

fynd. Vi ser även goda möjligheter för utveckling av dykturismen.  

Landskapsregeringen har även beställt en analys av jästen från ölen som 

fanns i lasten och avser sedan att bjuda ut produktion, marknadsföring och 

försäljning på den öppna marknaden. Ålands landskapsregering skall kvarstå 

som ägare till rättigheterna för analys och recept.  

Förutom alla dessa mest kommersiella intressen kommer även intresset 

för marinarkeologi och kunskapen som galeasen bär på, att ge oss spännande 

ny information. Dessutom vet vi att det finns många galeaser att utforska 

ännu, även sådana som är äldre än den som vi nu funnit.  

Bästa lagting vi ber att få återkomma till det här ärendet i samband med 

antingen tilläggsbudget 2010 eller 2011, när vi närmare klargjort behoven och 

kan precisera inkomster och utgifter. Detta, herr talman, för att klargöra var-

för fyndet behandlas så knapphändigt i budgeten.  

Så över till årets budget. En utbildnings- och kulturbudget som tar ansvar 

för det svåra ekonomiska läget, anpassar oss till en kostym som skall vara av 

sådan storlek och kvalitet att vi kan säkra att den kommer att passa och inte 

utsättas för stora överraskningar, även om den ekonomiska utvecklingen inte 

är så gynnsam.  

Utbildningen utgör en viktig roll för samhällets utveckling, för den en-

skilda individen och för näringslivets förändrade behov av kompetenstillgång. 

Vi är stolta över att vi kommer att kunna genomföra utveckling trots mins-

kade resurser. Vi är också nöjda över att ungdomsarbetslösheten inte ökat i år 

på det sätt som den brukar göra på hösten. Det här gör oss unika i Norden. 

Den viktigaste insatsen är att vi förebyggt genom att skapa fler utbildnings-

platser, dels enstaka platser vid olika program, vi har startat en extra utbild-

ning inom byggprogrammet samt en ettårig förberedande utbildning som vi 

benämner yrkesstart. 

För att kunna genomföra gymnasiereformen äskar vi om nya tjänster, som 

delvis blir parallella under året. Det är oundvikligt för att få en reform att 

lyckas att vi har tillräckliga resurser att göra det viktiga förberedande arbetet. 

Utbildningsdelen av budgeten består upp till 70 procent av löner. Trots att vi 

anställer extra personal så minskar nettoanslaget. Främst beror det på att vi 

kontinuerligt ökat samarbetet mellan de olika skolorna och sammanfört 

grupper över olika program men även skolgränser för att tillvarata resurser. 

Vi skall i ärlighetens namn också säga att några månaders löner har överförts 

till ÅHS i och med att skolpsykologerna och kuratorerna inom studerande-

hälsan överförs till ÅHS från första augusti.  

Särskilt arbete under 2011 skall läggas på att utveckla möjligheterna för 

ungdomar med särskilda behov att bättre få sina studieönskningar uppfyllda. 

Vi storsatsar även på ITK genom att formulera en målsättning om en dator 

per elev, även om vi inte har möjlighet att genomföra den i alla skolor på en 

gång. Så här ser vi vuxna på behovet av ITK-utveckling. Igår fick jag ett mail 

från en elevrådsordförande. Där konstaterade han att det råder en oenighet 

kring satsningen på en dator per elev. Han konstaterar att många ungdomar 

anser att de flesta har en dator, att den här satsningen kostar väldigt mycket, 

att det ökar energianvändningen, att det är stora produktionskostnader ur 

miljösynpunkter och att det blir fler datorer som någon gång ska återvinnas. 

Det här avslöjar också att ungdomarna inte på ett riktigt bra sätt har varit 
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med när direktionerna har tagit fram sina förslag till budgeter. Det fungerar 

så att direktionerna tar fram ett förslag och håller de sig inom ramarna bru-

kar vi försöka undvika att gå in i skolornas förslag till budget. Förhoppningen 

har då varit att både skolans personal och eleverna har varit involverade. Jag 

skulle vilja att finansutskottet skulle höra studerandena om vilken syn de har 

på satsningen en dator per elev.  

Hösten 2011 så är den treåriga gymnasieutbildningen för naturbruk avslu-

tad. Skolfastigheten vid naturbruksskolan kommer att i första hand ställas till 

kursverksamhetens och gymnasialutbildningarnas behov, men till de delar de 

inte behövs föreslår vi att utrymmena skall kunna hyras ut. Vi vet att det finns 

intresse inom näringslivet att på olika sätt komma till åtnjutande av en del av 

de byggnader som finns inom området och även komma med verksamhet 

som kan gjuta ytterligare liv i området. 

Landskapsregeringen har tio miljoner euro att fördela av PAF-medel och 

bedömningen till dags dato är att det kommer att vara på samma nivå 2012. 

Kulturen har en viktig roll för enskildas välbefinnande, för utvecklingen av 

besöksnäringen, regionalpolitiken och är även en viktig komponent inom 

vården. Det kan uppfattas som en nyttoorienterad syn på kultur, men avsik-

ten är att lyfta kulturen som politikområde och tydligt visa på hur viktig den 

är för samhället och enskilda människors utveckling, inte bara en guldkant på 

fritiden.  

Sjöfartsmuseet blir klart hösten 2011 och efter det tar förverkligandet av 

besökscentret i Bomarsund vid. Vi föreslår även att Kastelholms kungsgård 

skall bjudas ut på långtidsarrende och att vi förhoppningsvis äntligen skall få 

se lamporna lysa där, sannolikt även inhysa någon form av småskalig verk-

samhet.  

Vi föreslår också omorganiseringar. Utbildningsavdelningen anpassas till 

den nya gymnasiereformen och särskiljer tillsynsuppgifterna från utveckl-

ingsarbetet i skolorna. Vi föreslår en förändring på museibyrån så att den kan 

anpassa sina enheter och minskar dem från fem till tre, som en följd av de 

personalminskningar som gjorts under de senaste åren.  

Basutställningen vid Ålands museum kommer att utvecklas successivt. 

Muséet kommer att uppmärksamma både Mariehamns 150 års jubileum lik-

som vidta förberedelser inför självstyrelsens 90 års jubileum.  

Inom idrotten fördelar Idrottsförbundet viktiga pengar till föreningslivet 

och därmed ungdomsidrotten. Särskilt intresse kommer att riktas mot eve-

nemang och hur man kan samarbeta och underlätta för att arrangera evene-

mangen. Isle of White arrangerar Ö-spelen i sommar för det har vi förslagit 

35 000 euro.  

Landskapsregeringen förbereder som bäst ett ungdomspolitiskt med-

delande, som vi kommer att föra till lagtinget inom december. Eftersom talti-

den är begränsad så återkommer jag i det ärendet mer i detalj då.  

Herr talman det här är i stora penseldrag det som finns inom politikområ-

dena för utbildnings- och kulturavdelningen. Tack, herr talman! 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Efter att igår kväll ha sett champagnen i TV måste jag säga 

att det blev en succé för Ålands del. Det var inte bara champagnen utan 

även för Åland som helhet. Det har säkert sagts tidigare, men jag kan 

ändå inte låta bli att berömma landskapsregeringen och tjänstemännen 



  

  505 

för hur det sköttes. Programmet igår var riktigt proffsigt. Om vi varje år 

skulle hitta en ny skatt på sjöbotten skulle Åland få en jättefin renommé. 

Strategin hur man tog hand om det här var helt perfekt. Kritikerna kriti-

serade att man inte gick ut med allt när det hände, men med fakta i hand 

efteråt anser jag att allting gjordes helt perfekt. Också prioriteringarna 

om var pengarna ska sättas stöder jag. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Vi tackar så mycket för det. Jag ska vidarebefordra häls-

ningen till alla som har varit engagerade i evenemanget. Det är väldigt, 

väldigt många, en stor del också inom vår förvaltning. Jag tror inte att vi 

ska önska oss att vi ska hitta en sådan här galeas varje år för det skulle vi 

inte orka med. Det här fyndet är nu marknadsfört ordentligt och det är 

början på de möjligheter som samhället förhoppningsvis ska kunna dra 

nytta av. Nu gäller det att involvera näringslivet så att det inspireras och 

att det väcks många nya idéer och tas initiativ till många evenemang, 

som i sin tur ger många kringeffekter. Jag tror att det här var början och 

vi ska ha många återkommande evenemang. Nu säger jag vi, men jag 

tror inte att det är landskapsregeringen i huvudsak som ska ägna sig åt 

det här framöver, utan vi har en skatt som resterande samhälle ska 

kunna dra nytta av. Återkommande evenemang behövs absolut, och det 

finns utrymme för det tack vare den här skatten. 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Idag redan har det sagts från något håll att nu lyfter sig 

Åland igen tack vare sprit, men jag tycker inte att spriten i det här sam-

manhanget behöver bli det viktiga. Man kan gärna kommentera det kul-

turhistoriska och maritima värdet av det här. Det beror precis på hur 

klokt det här förvaltas. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag håller helt med. Visserligen är det så att det är cham-

pagnen som har varit det extra med det här fyndet, men galeasen rym-

mer en så spännande historia som också gör att hela fyndet blir mer in-

tressant, tack vare att man har hittat det på havsbotten, tack vare att det 

är så spännande att fundera kring allt vad som kan ha hänt utanför, 

också kring färden och vart flaskorna var på väg. Vi lär oss massor av vår 

historia tack vare det här fyndet och har möjligheter att berätta många 

spännande historier om Åland och där Åland är involverade. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag kan fortsätta på förvaltningen av champagnevraket, vi 

fick en bra presentation nu. Det jag hoppas på är att det här leder till att 

man kan förverkliga en dykpark. Vicelantrådet pratade redan om dyk-

turism och då vill jag vara tydlig och säga att en dykpark skulle vara väl-

digt bra och jag hoppas att den kan rymmas in i det här.  

Jag vill också ge utbildningsministern beröm för att gymnasierefor-

men har lyckats bli genomförd. Jag vill bara önska lycka till och hoppas 
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att den blir bra för vi är många som har väntat på det här i många år. 

Det är okey.  

En förhoppning har jag när det gäller grundskolan och det är att man 

alltför ofta hör om elever som kommer ut ur grundskolan med godkända 

betyg, men kan alldeles för dåligt, framför allt matematik och svenska. 

Jag hoppas att när allt det här är över att man börjar satsa på det. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Tack så mycket! Om jag börjar med grundskolan har vi 

fört mycket resonemang även om vi inte har gått till konkret handling. 

Vi funderar nu på de större satsningar vi har gjort på att få in flera ung-

domar i gymnasieskolan, om det kan leda till att det blir flera avhopp 

längre fram är någonting som vi funderar på att kan hända. Nu har det 

kanske sluppit in studerande som har haft lägre vitsord än normalt. Det 

har i sin tur väckt funderingar om man har fått tillräcklig utbildning, 

tillräcklig baskunskap när man har gått ut grundskolan. Det finns en or-

sak till att självkritiskt titta på vår grundskola och fundera på om vi tar 

till vara, om vi ger rätt undervisning vid rätt tidpunkt, är ungdomarna 

mottagliga och mogna för det vi undervisar i olika åldrar. Det för vi dis-

kussioner om även om vi inte har konkreta beslut ännu. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det här är också en folkhälsofråga. Kommer inte eleverna 

ut ur grundskolan med bra betyg så att de inte har förutsättning att gå 

vidare kan de inte skapa sig egna arbetsmöjligheter, egna försörjnings-

möjligheter och då är det lätt att fly in i ett ohälsobeteende, alkohol, 

spel, droger osv., allt det som skapar problem hos ungdomen och gör att 

ungdomen mår dåligt. Därför är det synnerligen viktigt. Det är lika 

mycket en hälsofråga som en utbildningsfråga. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag är helt övertygad om att alla är bra på någonting. När 

vi tittar på vissa studerandens betyg ser det inte så ut och då måste vi 

vara lite kritiska och fundera på om skolan har missat att plocka upp 

just det som den enskilda eleven är bra på. Det är också väldigt viktigt 

som ledamot Carlson säger för självkänslan, som i sin tur är en väldigt 

viktig grund för ens mående. 

När det gäller dykparken har den tagit ny fart. Vi har den i vårt hand-

lingsprogram. Vi har sagt att vi åtminstone ska utreda en dykpark under 

den här tiden. Jag är inte helt säker på att vi har resurser att förverkliga 

det eller hinner göra det, jag tror inte att det är möjligt, men däremot 

har olika förslag och initiativ till dykparker tagit fart i och med den här 

frågan och många förslag har nåtts oss. Det är sedan en jättekänslig 

fråga i förhållande till miljön. Det gäller att det som man sänker ner eller 

öppnar upp ska vara rent för Östersjön. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Jag skulle gärna se lite förtydligande angående Bo-

marsundsprojektet. Det står inte så mycket i budgeten om det, varken 
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finansieringen, hur det ska gå vidare eller vem som ska driva det. Sedan 

är det en annan byggnad där som det finns någon sorts utställning i nu, 

telegrafbyggnaden. Vad kommer att hända den? Man borde återanvända 

byggnaderna för de fordrar ganska mycket underhåll. Det är ju under 

miljöbyråns vingar som den är, men jag skulle vilja ha ett förtydligande. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! När det gäller driften har vi konstaterat i budgeten att 

Bomarsundscentret förverkligar vi under förutsättning att Sunds kom-

mun påtar sig driften av det. Här förs diskussioner och behöver vidare 

diskussioner också förrän det är helt klart. Jag tror att rent praktiskt 

kommer vi att få börja med en parkering. Det är till det och planering 

och lite till som pengarna räcker till. Det kommer att bli klart tidigaste i 

slutet av det här året, med tanke på att sjöfartsmuséet ska göras färdigt 

först. Man kommer att komma igång med det för att man sedan ska ha 

en bra mark runt omkring så man kan ta dit de stora bilarna när själva 

bygget ska börja, så att man inte kör sönder så mycket. 

När det gäller telegrafens användning måste jag erkänna att jag inte 

har funderat på vad nästa steg blir för det, men det ska vi ta med oss och 

fundera parallellt på. Kanske ledamot Salmén har ett bra förslag att 

hjälpa mig med? 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Förslaget var väl förut att man där skulle ha gjort ett be-

sökscentrum i måttligare storlek. Det här projektet är ganska stort. Då 

hade man fått en ordentlig utställning i telegrafen och rustat upp den. 

Den är väl ett kulturarv, det är väl antagligen en fornlämning så den ska 

väl skötas minutiöst. Den börjar se lite så där ut så jag hoppas att man 

tittar på det förrän man bestämmer sig. Jag hoppas att inte museibyrån 

tar på sig något större ansvar förrän man har sjöfartsmuséet igång och 

vet vad det kostar. Vi har inte råd att köra igång alltför många museer på 

en gång. Det är väl inte riktigt klarlagt hur mycket kostnaden blir innan 

sjöfartsmuséet är igång. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! När det gäller utställningen i Bomarsunds centret anser 

jag att det är museibyråns ansvar att se till att den uppdateras och sköts 

om och hålls snygg osv. När det gäller den rena driften, biljettförsäljning 

och andra kringaktiviteter som finns där ser jag ingen orsak till att vi el-

ler ens Sunds kommun ska sköta det. Sunds kommun kan i sin tur över-

föra uppdraget på någon privat aktör. Vi har väl resonerat som så att 

Sunds kommun har närmare till företagarna än vad vi har i landskaps-

regeringen för att få tag på företagare för driften och också ta ansvaret 

för det. 

När det gäller telegrafen är det läget som talar emot att ha det som 

besökscentrum. Det är inte riktigt på promenadavstånd och inte riktigt i 

blickfånget när man kommer till ruinerna utan det ligger på sidan om. 

Det har fungerat bra nu och det är vi glada för att det har funnits som ett 

alternativ nu så länge. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Man kan tala om en god flax när champagnesparven flög 

in från havets botten i landskapsregeringens svalg. Jag vill säga att går-

dagens evenemang var ytterst proffsig. Jag gratulerar landskapsrege-

ringen till det.  

Jag hade väntat mig i presentationen att få höra lite mer om samord-

ningen av sjöfartsutbildningen, som kulturutskottet angav i gymnasiela-

gen att var mycket viktig och vi var överens om det. Det står alltså under 

gymnasialstadiet att stödresurserna ska samordnas och sjöfartsutbild-

ningens olika nivåer ska utvecklas. Det här får vi ingen bild av, inte hel-

ler under avdelningstexten eller under högskoletexten finns det någon 

beskrivning av det här. Gärna en kompletterande information så att vi 

vet någonting om tidtabellen åtminstone. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Ja, redan i årets budget har vi som mål att vi ska ha bolag 

klart för stödfunktionerna, vilket jag är ganska säker på att vi inte kom-

mer att klara av att leva upp till. Vi har just förlängt arbetsgruppens 

mandattid till 1 mars av flera olika orsaker, främst den orsaken att vi har 

haft en ny rektor som projektledare, som samtidigt ska införa ett nytt 

periodiseringssystem och vara med i gymnasiereformen så det har varit 

svårt att få tiden att räcka till för projektet. Orsaken till att vi inte har 

skrivit det är att arbetsgruppen är mitt i sitt arbete och därför har vi inte 

heller velat skriva fast oss innan vi har kommit till beslut i arbetsgrup-

pen. Det skulle också vara väldigt odemokratiskt att slå fast i arbets-

gruppen exakt vad vi ska komma fram till. Målet är en sammanhållen 

utbildning från manskap till befäl, stödresurserna ihop, inga parallella 

utbildningar och att det ska vara ett öppet rör emellan, det blir som en 

profil inom gymnasieskolan och inom högskolan. Det blir ingen egen se-

parat skola. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jo, vi var överens om att det skulle vara en samordnings- 

och marknadsföringsresurs. Bolagiseringen av stödfunktionerna är inte 

den viktiga delen av det här på något sätt utan det viktiga är att utbild-

ningen ger en samordnad bild som kulturutskottet tydligt skrev. Jag blev 

lite bekymrad för svaret när ministern ägnade sig huvudsakligen åt att 

svara på någonting som jag inte frågade om, bolagiseringen av stöd-

funktionerna. Jag vill upprepa min fråga om samordningen av bilden 

utåt och naturligtvis verksamheten inåt mellan gymnasialstadiet och 

högskolan när det gäller sjöfartsutbildningen på Åland och ungefärlig 

tidtabell när vi kan se på hemsidor och annat att det här fungerar som 

en helhet för de studerande. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag har lite svårt att ge den exakta tidtabellen, det hänger 

ihop med en hel del som vi måste klargöra. Vi vill ha alla lärare som un-

dervisar inom sjöfartsyrkesdelen under samma avtal för att de ska 
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kunna jobba på båda nivåerna, det skulle vara en optimal samordning. 

Det är en del som är svår att sia om, hur lång tid det kommer att ta. Vi 

tänker oss också att det inte är så viktigt var man som studerande är lo-

kaliserad, man kan vara högskole- och gymnasiestuderande tillsammans 

på en och samma utbildning och kurs. Nu handlar det om att vi måste få 

en planering så att vi faktiskt får ut maximalt av det så att det inte bara 

blir orden. Vi är verkligen i ett sådant skede just nu att det är ganska 

svårt att säga hur lång tid de olika delarna kan ta. Jag kan försöka struk-

turera upp lite mera och ni får be kulturutskottet att pressa lite mera ur 

mig än i tvåminuters repliker, annars får jag försöka komma tillbaka i 

ett anförande.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl 

Herr talman! Jag ska vara kort i denna sena timme. Att garantera grundut-

bildning för alla är av avgörande betydelse. Utbildning är varje människas 

rättighet och dessutom ett redskap för att uppnå sina framtida mål. Ändå 

finns det miljoner barn och vuxna i världen som inte har denna rättighet. Vi 

ska vara glada för det vi har. I och med utbildning får människor kunskap och 

färdigheter med vilka de kan hjälpa sig själva och förbättra sina levnadsför-

hållanden, t ex genom att delta i beslutsfattande. 

Landskapsregeringen främjar i samråd med kommunerna, skolornas för-

utsättningar att nå de kunskapskrav som anges i den centrala läroplanen för 

grundskolan, bl a genom att stöda kommunernas fortbildningsarrangemang, 

handledning för skolledare och personal. En bra grundskola med bra ledare 

och tillräckliga resurser ger en bra grund för vidare studier.  

Vi ser fram emot förverkligandet av den nya gymnasieutbildningen som 

blir två skolor istället för sju, Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium. 

Gymnasieutbildningen ska vara med grundskolan som grund och ge de stu-

derande kunskap och färdigheter som är förberedelser för högskolestudier 

och på gymnasieutbildningen baserade studier eller för att utföra självstän-

digt yrke.  

Sedan utvecklandet av Kastelholms kungsgård. Landskapsregeringen har 

för avsikt att utarrendera kungsgården vilket är bra. Nu står byggnaderna 

mer eller mindre och förfaller. Intresse torde finns att utveckla området med 

eventuellt boende. Det bör dock klargöras vad området får användas för, vil-

ket är en mycket viktig aspekt. Vad jag förstår finns det många idéer runt det 

här området som skulle kunna förverkligas.  

Det som gläder mig allra mest är att regeringen nu tagit upp pengar för ett 

besökscentrum i Bomarsund. Bomarsund behöver få en egen och tydlig profil 

som besöksmål och det kommer att höja områdets status och underlätta ut-

veckling och marknadsföring. Bomarsundsområdet är naturvackert beläget 

på gränsen mellan fasta Åland och skärgården. Området är ur miljösynpunkt 

betydelsefullt med ett antal intressanta biotoper och sällsynta växtarter. En 

miljöinventering gjordes 1980-81 och resulterade i en rapport med rekom-

mendationer om områdets skötsel. Den varierande terrängen och närhet till 

havet erbjuder många olika möjligheter till rekreation.  
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Målet bör vara att göra Bomarsund till regionens främsta besöksmål. Läm-

ningar och historien kan inte skapas, men besöksmål med moderna faciliteter 

behöver skapas. Utställningen på besökscentret som museibyrån ska sköta 

behöver vara av hög kvalitet både vad gäller form och innehåll. Utställningen 

bör väcka nyfikenhet och nyfikenhet driver människor att gå vidare, att söka 

vidare både upplevelser och information. Jag kan också nämna i samband 

med det här att på Bomarsundsdagarna förra året kom det en svensk dam 

och frågade mig om det var kulisser som var uppbyggda. Då tror jag att man 

har väldigt dålig information om vad som finns i Bomarsund och vad som har 

hänt i Bomarsund. Det bör man ju få, och det får man i ett besökscenter med 

utställning, fotografier och vad utställningen mera kan innehålla. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag tänkte upprätthålla mig vid Kastelholms kungsgård. 

Det är väldigt viktigt om vi ska få någon som är intresserad av att göra 

något och utveckla och få igång något kring kungsgården, att vi inte be-

gränsar oss till den yttersta gränsen så att man förlorar handlingsfrihet-

en. Vi har också tänkt att vi inte ska styra vilken verksamhet som ska 

vara utan att man ska tillåta, att man får vara kreativ och komma med 

idéer på vad man tycker att man ska kunna använda byggnaderna och 

den här tomten till. Vissa begränsningar måste vi lägga eftersom det 

trots allt är en kungsgård som har stora anor. Jag har resonerat, utan att 

ha bestämt någonting, att exteriören på huvudbyggnaden skulle kunna 

vara intakt medan man interiört kunde släppa ganska fritt. Jag får åter-

komma. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Det är ju bra om det inte blir så mycket begränsningar för 

då finns det idéer. Det verkar finnas det, men blir det mycket begräns-

ningar kan det vara svåra att genomföra. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Däremot finns det en alldeles unik byggnad där man har 

ystat ost en gång i världen. Den är väldigt, väldigt fint bevarad och den 

skulle jag gärna se att fortsättningsvis får vara bevarad. Det borde inte 

begränsa helheten utan snarare kanske berika att man har ett sådant in-

tressant hus på tomten. Som sagt, målsättningen i mitt förslag är att det 

ska vara så öppet som möjligt och stimulera till att det ska finnas in-

tresse. Om man verkligen ska våga investera gäller det att ge ett så öppet 

mandat och en så rejäl lång arrendetid så att man hinner betala åt-

minstone sina lån på det man har investerat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Det låter bra hittills. Den lilla begränsningen på huset där 

man har ystat ost borde inte ställa något hinder i vägen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ledamoten Dahl i likhet med mig är mycket glad över Bo-

marsunds besökscentrum. Jag vet inte om jag hörde rätt, men ledamot 
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Dahl sade att det ska handhas av museibyrån. I budgeten står det, tyvärr 

enligt mig, att Sunds kommun ska blandas in i det här och ha något 

driftsansvar för det. Det blir tre olika aktörer som ska ha med den här 

driften att göra, både museibyrån i någon mån, Sunds kommun och se-

dan privata aktörer. Vad anser ledamot Ulla-Britt Dahl om att Sunds 

kommun ska bindas upp med driften av besökscentret? 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Jag har faktiskt varit med och sagt ja till att Sunds kom-

mun skulle kunna åta sig driften till det här. I kommunstyrelsen ansåg vi 

att det var så pass viktigt att vi kunde åta oss driften för det, men natur-

ligtvis kommer inte kommunen att sköta det här handgripligen, vi vet 

nämligen att det finns intressenter till det här. När jag pratade om mu-

seibyrån så då handlade det om utställningen. Museibyrån ska sköta ut-

ställningen, det ska inte Sunds kommun göra, för det är vi inte kapabla 

till. Inte någon har den kompetensen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Det är inte många kvar i salen och det är ett viktigt politikom-

råde som fortfarande ska debatteras. Jag vill för min del också börja med att 

tacka för uppvisningen igår. Det var snyggt och väl genomfört, mycket pro-

fessionellt. Jag vill tacka minister Lundberg och alla tjänstemän bakom den 

insatsen. Sedan skulle jag gärna önska att samma glöd och intresse som det 

fanns för champagnen också skulle finnas för utbildningspolitiken. Årets 

budget vad gäller utbildning är lite andefattig och man ser inte riktigt någon 

framtidstro och några större drag under hjulen vad gäller framtiden. Man 

måste komma ihåg att utbildningspolitiken är väldigt central för hela vårt 

samhälles utveckling och framtid. Utbildningspolitik måste hela tiden stå i 

samklang med näringslivet och arbetsmarknadens behov. Där ser jag tyvärr 

väldigt lite nyheter och väldigt lite visioner.  

Väldigt fundersam är jag i år också över högskolan på Åland. Högskolan är 

skapad för att vara en motor vad gäller den här typen av utveckling, vad gäller 

innovationer och vad gäller att se till att Åland får den utbildade arbetskraft 

som vi behöver. Ännu en gång så är det nedskärningar inom högskolan på 

Åland. Man svälter ner skolan till ett budgetutrymme där de knappt kan exi-

stera. Ska man år efter år bara ligga och kämpa för att ha luft i lungorna har 

man inte kraft och möjligheter att utvecklas. Jag skulle gärna höra vad land-

skapsregeringen vill med organisationen överhuvudtaget. Svälta ut-systemet 

som man har vad gäller försöksstationen och annat är ett dåligt system. Man 

måste bestämma om den här verksamheten är viktig. Då måste man satsa på 

den, är den inte viktig, då måste man fasa ut det eller omstrukturera på något 

annat sätt.  

Gymnasieskolans utveckling. Där är den stora utmaningen de kommande 

åren. Det är bra att lagtinget nu efter tre års vattentrampande ändå har 

kommit till beslut och nu är det förverkligande som gäller. Däremot finns det 

mycket att fundera vidare på vad gäller innehållet. En sak som jag har jobbat 

starkt på att få förverkligat var periodiseringen, men där tror jag att man 

måste från landskapsregeringens sida se över om det har lyckats såsom man 
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hade tänkt. Jag tror att landskapsregeringen måste gå in och ta sitt ansvar 

och försöka styra upp det så att elever och lärare inte kommer i kläm, särskilt 

måste man se över det med tanke på yrkesutbildningens möjligheter. Det här 

är en sak som har goda och dåliga sidor, jag hoppas att det går att över-

komma de barnsjukdomar som vi nu har sett. Jag tror att det kan behövas ett 

särskilt intresse och engagemang från landskapsregeringens sida för att få till 

det här på bästa möjliga sätt. 

Vad gäller sjöfartsutbildningen upplever jag att det står samma sak i bud-

geten år ut och år in och det kommer inte framåt överhuvudtaget. Jag utgår 

från att utbildningsministern är lika frustrerad som jag att man inte kommer 

vidare i den här diskussionen. Det är väl två saker som man har diskuterat i 

åratal och det är att sjöfartsutbildningen både på gymnasialstadiet och på 

högskolan skulle profileras gemensamt så att man kunde få den tydligare och 

mera och bättre marknadsförd. Nu står det ingenting under högskolan vad 

gäller det här och om man alls kommer att ha någon samverkan med gymna-

sialstadiet.  

Likaså har vi under många år sagt att sjösäkerhetscentret och kringfunkt-

ionerna med simulatorer och Michael Sars ska bolagiseras. Nu står det i bud-

geten att Michal Sars ska till trafikavdelningen. Det var något jag trodde vi 

tog beslut om redan 2008, men tydligen har ingenting hänt där heller. Jag 

har trott att vid den här tidpunkten skulle bolaget vara bildat och Michal Sars 

skulle skötas av bolaget. Det är tråkigt att det inte händer så mycket.  

En annan sak som också har blivit att stampa på stället är att det står att 

man ska gynna entreprenörskap inom den gymnasiala utbildningen. Det är 

mycket viktigt. Jag har för min del talat varmt för att man borde ha Ung före-

tagsamhet. Projektet som finns i hela Sverige och man har redan haft det i 30 

år. När det gäller Ung företagsamhet har det visat sig efter dessa 30 år att 24 

procent av Ung företagsamstuderande startar företag i vuxen ålder. Det är 

här är precis vad vi behöver. Sverige har fått 180 000 nya arbetsplatser på 

grund av Ung företagsamhet. I Göteborg går nu den som leder Göteborg & co 

in som ordförande för Ung företagsamhet, därför att det är så bra och så lyck-

at. Här finns en modell bara att ta hem och få till stånd ett samarbete mellan 

Ålands näringsliv och utbildningssektorn.  

Det verkar vara en mycket klok elevrådsordförande som har mailat till mi-

nistern om att man ska ha en dator per elev. Väldigt klok. Jag har svårt att 

förstå den här satsningar i dessa ekonomiska tider. Några bärbara lånedato-

rer däremot kunde man gärna ha. Jag tittar gärna närmare på den här frågan 

i utskottet. 

Vad gäller bildningsförbundet har vi en motion där vi anser att båda bild-

ningsförbunden på Åland, ABF och Ålands bildningsförbund behöver be-

handlas lika. Det finns ingen orsak att diskriminera det ena framom det 

andra utan båda två borde få samma summa. Särskilt borde Ålands bild-

ningsförbund det här året inte diskrimineras eftersom man har fått ny verk-

samhetsledare, verksamheten växer och expanderar och utvecklas på ett all-

deles fantastiskt sätt och fler och fler medlemsföreningar kommer med.  

Idag har jag lärt mig det att Åland är det enda landet i hela världen, 

kanske, men i alla fall ett av de få områden där vi har tre olika betygsskalor. 

Det borde man ta upp på ministernivå. Varför ska vi ha tre olika betygsska-

lor? En för 4-10, en för 1-5 och en 1-3. Den här typen av beslut av betygsska-
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lor borde egentligen tas av parlamentet. Jag hoppas att man kan titta när-

mare på den frågan. Jag ber att få återkomma om Bomarsund. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det kanske inte finns så många vackra fraser i utbild-

ningsavdelningens budget i år och det har väl kanske sin grund i att året 

2011 verkligen kommer att bli verkstad. Vi har massor som ska verkstäl-

las och genomföras. För den sakens skull betyder det inte att vi inte be-

driver ett utvecklingsarbete utan hela året kommer att vara en enda stor 

utveckling. Framför allt parallellt med att hela gymnasiereformen ska 

genomföras så ska vi göra någonting som har släpat efter under de sen-

aste 8-10 åren och det är elever med särskilda behov. Det kommer att bli 

en enorm insats att få det gjort. Parallellt med att periodiseringen ska 

genomföras, parallellt med att vi ska se över utbildningslinjerna på lång 

sikt, parallellt med att vi nu äntligen har öppnat upp mot att göra om-

världsanalyser inför de dimensioneringsbeslut som vi har fattat, som 

inte heller har legat riktigt bra i tiden. Det är ett enormt utvecklingsar-

bete och det fortgår. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ja, det är bra att det blir verkställighet, att det blir tid för 

det nu. Man har låtit det gå så många år nu och saker och ting har bara 

diskuterats i slutna rum. Det är bra att lagen är tagen och att man nu går 

till verkställighet. Det är klart att det kommer att kräva både sin man 

och sin kvinna. Jag är för min del glad över att det satsas på elever med 

särskilda behov. Det är ett område som jag tycker att är mycket lämpligt 

att utveckla i samband med den nya gymnasieskolan. Det är nu som 

man kan lägga grunden för nya strukturer. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! När det gäller nyföretagsamhet och företagare så besökte 

jag nyligen Enköpings kommun som har utsetts till årets nyföretagar-

kommun i Sverige och det visar sig att vi har mycket högre takt, eller 

minst jämförbar takt med tillväxten av nya företag på Åland mot Enkö-

ping. Vi behöver definitivt inte skämmas när det gäller nyföretagsamhet 

och jag tror inte heller att vi behöver ta någon annans modell. Det fak-

tiskt blomstrar på Åland och handelskammaren gör ett strålande arbete 

i samarbete med våra skolor, men bra kan alltid blir bättre. Jag tycker 

ändå inte att vi hela tiden behöver säga att Åland är dåligt och att man 

hittar en modell på en flashig hemsida som är väldigt mycket bättre.  

När det gäller elevbedömningen så pågår också diskussioner och det 

är ett arbete som har pågått väldigt länge, för man har haft så stora dis-

kussioner och så stor oenighet på fältet om vad som är klokast för våra 

ungdomars framtid. Det är också någonting som vi med våra ganska be-

gränsade resurser ska hinna koncentrera oss på. Vi kommer också under 

året att komma med nya bedömningsskalor och vi kommer också att 

föra den här diskussionen på nordisk nivå, men vi tror inte att vi kom-

mer att nå till mål med det. 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Elevbedömning är en annan sak och det hoppas jag också 

att man jobbar med, men de facto att man har tre olika betygsskalor och 

att det beslutet borde tas av ministern, kanske t o m här i salen. Vad gäl-

ler utbildningspolitiken så fast det är verkställighet 2011 måste det ändå 

finnas en drive framåt. Det måste vara fokus på innehållet i utbildnings-

linjerna och vad som ännu ska hända. Jag förstår också att elever med 

särskilda behov kommer att ta mycket kraft, men det kan inte vara det 

enda utvecklingsområdet. Jag hoppas att ministern återkommer vad 

gäller högskolan på Åland. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag ska prata mest utbildning och inte så mycket champagne, 

men jag vill förstås nämna denna stora händelse som gick av stapeln igår när 

den presenterades för världspressen. Hela projektet har efter en lite stapp-

lande start kommit på rätt och man gör nu på rätt sätt genom att dra nytta av 

ekonomin det här kan ge och framför allt PR. Man kan bara ana följderna av 

all publicitet som kommer sig av det event som gick av stapeln igår. Inom 

obunden samling, vi kan inte ta äran för det här, men vi är omåttligt stolta 

över att vår viceordförande Christian Ekström var den som greppade flaskan 

och tog upp den från botten. Det är ytterst glädjande för oss att det här sätter 

en helt annan fokus på dykturismen och dykturismens potential, som vi har 

pratat om många gånger. Nu är det kanske överst på mångas agenda, det som 

tidigare tyvärr inte har mötts av så stor entusiast som vi tycker att det borde 

ha gjorts, eftersom vi har insett potentialen av dykturismen. Nu pratas det 

om förverkligande av dykpark och det finns initiativ vidare, läste jag härom-

dagen, att man aktivt har tagit det. När det gäller dykturismen finns det ännu 

200 outforskade vrakindikationer i den åländska skärgården. Det finns en 

massa kända vrak som är rätt så intakta. Åland har en otrolig skatt när det 

gäller dykturismen och dykturismen är redan idag väldigt betydelsefull och 

kan ytterligare utvecklas. Det är kanske den, förutom den stora PR-effekten, 

bästa effekten. 

Nå, nu över till utbildningspolitiken. Om ministern tänker återkomma be-

träffande högskolan lämnar jag högskolan, men jag vill prata lite grundskola 

och gymnasialstadium. När det gäller grundskolan så har jag ganska många 

utvecklingstankar. Vi har en fantastisk fin skola på Åland, vi har små skolor 

med kompetenta lärare där lärarna känner alla elever personligen, det är nå-

got fantastiskt. Däremot går utvecklingsarbetet i grundskolan lite trögt när 

det gäller att anpassa sättet att undervisa och ta del av ny teknik. Just nu hål-

ler man på och snickrar ihop en ny läroplan en våning ner och det är ett jätte-

viktigt arbete som genomförs just nu.  

Samhället, för de ungdomar som idag börjar i grundskolan, har ändrats 

när de går ut skolan. Det har redan idag ändrat så att kunskapen inte längre 

än någonting som är unikt, som bara finns på vissa platser och hos vissa per-

soner utan kunskap är verkligen allmänhetens egendom i och med att man i 

fickan har all världens kunskap snart. Det här har jag pratat om i tio års tid, 

men nu börjar det bli verklighet. Nu har alla en mobil där man har tillgång till 
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allt från Google till Wikipedia och sociala media och man har sitt personliga 

nätverk och alla sina vänner i fickan. Man kan fråga och ta reda på. Därför är 

inte korvstoppning, alltså kunskapsinmatning i eleverna, så viktigt längre, 

fast skolan bygger ganska mycket på att man ska kunna floderna, var de är, 

hur långa de är och vad de heter. Egentligen behöver man bara veta att det 

finns floder, vatten som rinner i diken, sedan kan man ta reda på resten på 

några sekunder, eller kungar, presidenter osv.  

Man kan koncentrera sig på andra värden i grundskolan i större utsträck-

ning. Här är man väldigt styrd av Pisa-undersökningen. Med den metod som 

Pisa-undersökningen visar är t ex Finland väldigt långt framme och också 

Åland, medan Sverige är en bit bakom. Då frågar man sig om det är rätt saker 

som Pisa mäter? Jag har sagt det en längre tid, jag sade det på Island 2003 

inför nordens samlade utbildningselit och då ruskade många på huvudet. Jag 

tycker inte att Pisa mäter rätt saker. Det som den svenska skolan är bra på är 

social samvaro och att man kan tala inför folk och att man redan som ung 

person kan få ledaregenskaper. De mjuka värdena som svenska skolan har 

satsat på kan man lägga in mera i vår skola också, eftersom kunskap finns i 

fickan på alla. Här skulle jag gärna se en annan utveckling av grundskolan.  

När det gäller ny teknik så börjar först nu lärplattformen Fronter ta fast i 

alla grundskolor, man börjar använda den på allvar nu. Från och med det här 

året ska den mer eller mindre vara införd överallt, men det är väldigt olika, en 

del skolor är väldigt långt framme. Man kan där jämföra läraren med skogs-

huggaren, först hade läraren bara en flintyxa, sedan kom man på att man kan 

tillverka en såg, sedan kom man på att man kan sätta motor på sågen och se-

dan skaffade man sig en skogsprocessor. I dagens skola kanske man eventu-

ellt börjar tänka på att skaffa sig motorsåg. Man ska se ny teknik som ett 

verktyg för läraren att göra mera för eleven så länge eleven går i skolan. När 

det gäller grundskolan tycker jag i likhet med ltl Gunell att man kunde ha en 

diskussion om det här i lagtinget i form av ett meddelande eller något sådant. 

Jag tror att det finns många funderingar och idéer, som landskapsregeringen 

kunde ta med sig i arbetet. 

När det gäller gymnasialstadiet är det för väl att vi har fått reformen sjö-

satt. Den blev faktiskt helt enkelt vad vi inom obunden samling önskade, två 

skolor, de praktiska skolorna slås ihop till en och lycéet får i princip vara 

kvar. Där önskar vi bara lycka till med genomförandet av reformen. Viktigt 

där är att man på sikt kan se att det blir synergieffekter, att man får mer ut-

bildning för mindre pengar, att det inte stannar i den utökade nivån, som 

man nu föreslår i det här budgetförslaget. Det är väldigt viktigt att man på 

sikt ser inbesparingar. Det säger man, men om det inte genomförs så blir de 

aldrig av.  

Till sist vill jag beröra två saker till, jag kan redan nu säga att vi har bytt 

talman och han har inte samma klocka så jag kan gå över tiden lite. Det här 

med en dator per elev har vi en motion om. Motiveringen känns lite 1990-tal, 

att köpa en dator till varje elev. Vad man riktigt har för tanke bakom det, var-

för man gör det, känner jag inte i detalj till, jag kommer att ta reda på mer i 

finansutskottet, men det känns som om man köper ett elektroniskt anteck-

ningsblock. Istället för att skriva på papper så skriver man på datorn. Jag tror 

att resurserna kunde användas på ett annat sätt om man ville uppnå en viss 

utveckling. Till det här borde man satsa på att införa lärplattformen Fronter 

till fullo i lycéet, där det visar sig att man är allra sämst på att använda Fron-
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ter. Enligt inloggningsstatistik är lycéet långt bakom andra gymnasialstadie-

skolor.  

Man borde också göra en satsning på lärarnas kompetens när det gäller 

Fronter och sociala medier, som kommer mer och mer inom utbildningen. 

Det finns många Facebook-applikationer som används av lärare idag, men 

där blir en klyfta mellan dem som kan och dem som inte kan och då måste 

man satsa på lärarens kompetens. Det är nog bättre än att köpa en dator till 

varje elev. Det kan te sig konstigt att jag är skeptisk till det här, men jag tror 

att man är för sent ute om man ska göra någon nytta med en dator till varje 

elev. eftersom tillgången till datorer inte är ett problem mera för dagens ung-

domar, däremot är tillgången till skolan över internet via Fronter viktigt.  

Med Fronter öppnar sig en hel värld av möjligheter när skolan blir virtuell 

och interaktiv. Man kan individualisera utbildningen på ett helt annat sätt. 

Läraren får ett fantastiskt verktyg för interaktivitet med elever, för samarbete, 

kommunikation, presentation osv. Det ger betydligt större möjligheter att 

satsa pengarna på det, på kompetensutveckling och införa Fronter än att 

köpa en dator som kanske leder till att eleverna inte är uppmärksamma på 

lektionerna utan sitter och chattar med varandra. Inte vet man vad det kom-

mer för problem med det. Nämnda elevrådsordförandes alla funderingar mil-

jöbelastning osv., teknisk support, det vet man inte var slutar. Man borde 

fundera över det här. 

Till sist vill jag beröra, det återkommer i budgeten på flera ställen, entre-

prenörskap. Man pratar om det på näringsavdelningen, skolan, inom utbild-

ningsavdelningen finns en skrivning. Vad är entreprenörskap? En viktig sak 

som vi föreslår i en motion är att när man lyfter studiestöd ska man få jobba 

samtidigt i större utsträckning. Entreprenörskap är sist och slutligen ingen-

ting annat än hårt arbete. Det finns ingen entreprenör som har suttit med föt-

terna på skrivbordet och blivit entreprenör. Det är hårt arbete och då måste 

man tidigt lära sig vad hårt arbete innebär och att arbeta hårt. Det kan man 

göra under studietiden och då uppmuntrar man entreprenörskap. Det kan bli 

entreprenörer som får arbete. Idag stävjar man det genom att ta bort studie-

stödet. Det är inte bra tycker vi. Man borde kunna leva på att höja den gräns 

som cirkuleras i 21 paragrafen LL om studiestöd så att man i större utveckling 

tillåter ett entreprenörskap, hårt arbete under studietiden. Det är i stort sett 

det jag tänkte säga, de två motionerna, nr 39 och 37 som vi har under det här 

området, bland annat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Det var ett bra anförande som ledamot Danne Sundman 

höll och med mycket lovvärda tankar om inlärning och hur man går 

framåt. Vad jag reagerade på var att man generera lite när det gällde 

skolvärlden, men längre fram framkom det ganska tydligt att man sepa-

rerade det. Det finns olika nivåer i skolorna och framför allt Fronter 

kommer att ändra väldigt mycket framöver. För den skull så är det vik-

tigt vid inlärning att man håller fast lite vid det gamla, det är som att 

bygga hus, inlärning är som första gången du tänker en tanke är det som 

om att hugga dig fram genom skogen. Ju fler gånger du tänker desto 

tydligare blir det och till slut så blir det en motorväg. Det är olika kopp-

lingar. Det är nycklar som du ska lära dig var de passar in osv. Därför 

måste lite utantill läsning och gamla inlärningen finnas kvar, att man 
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ifrågasätter vad man håller på med, men det finns anledning till det. Det 

visar också att man är bildbar inom andra områden om man får grun-

den, hjärnan, att fungera och få synapser att gå rätt väg. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jo, nu blev det ganska tekniskt. Inte förespråkar jag en 

skola helt utan inlärning, jag menar att man kan minska på djupet på 

kunskapen, eftersom kunskapen finns i fickan på alla, men bredden ska 

man inte minska på. Man ska gå från falukorv till knackkorv kanske när 

det gäller korvstoppningen och ta in andra förmågor som är jätteviktiga, 

som den svenska skolan är bra på. Skulle man ha en Pisa-undersökning 

som mäter sådana värden skulle den svenska skolan vara bäst i världen 

medan den nu framstår som dålig. Jag tycker inte det om man jämför. 

Det kan hända att en elev som har gått i den svenska skolan inte kan alla 

floder lika bra och inte har den stora kunskapsmängden i sitt huvud och 

inte sina synapser på rätt. Det behöver man inte idag, de finns i fickan. 

När det gäller individualisering och de möjligheter som Fronter ger så är 

det viktigt att ta vara på de speciellt begåvade barnen också. Det största 

handikappet idag är om du har hög IQ, inte om du har låg. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Jag kunde inte låta bli och gå in på lagtingets hemsida och kolla 

vilka motioner jag har lämnat in en gång i tiden. För 2005, 9 mars, skrev jag 

en motion som jag vill läsa upp en del av: ”Dykturismen besitter stor potenti-

al att utvecklas på Åland. Åland har många objekt att erbjuda för dykturis-

terna att dyka på och säsongen sträcker sig utanför ”de sex gyllene veck-

orna”. En möjlighet att erbjuda något extra för dykturisterna skall vara att 

anlägga en marin dykpark. En sådan anläggning..”, ja ni kan läsa den själv, 

det är motion nr 9/2004-2005. Den förföll på grund av nyval, det är typiskt, 

den har inte ens behandlats i lagtinget. Nu är den ganska aktuell igen så jag 

måste lämna in den en gång till så kanske jag får upp den på bordet på riktigt 

igen.  

Det var inte det jag skulle prata om den här gången, jag tyckte att det var 

lite humor bara. Jag sällar mig också till dem som tycker att det är fantastiskt 

härligt med champagnefyndet och vi ska förvalta det på absolut bästa sätt och 

försöka hitta sätt så att det lever kvar lång tid framöver.  

Under det här momentet som vi pratar om nu, kultur- och utbildningsav-

delningen har jag några grejer jag vill ta upp. Sidan 123 tänkte jag skriva en 

liten notis om. Jag ställer mig frågande till varför man har valt att ha ett skilt 

moment för Understöd för konst- och kulturundervisningen. Man väljer från 

landskapsregeringens sida att bevilja pengar till föreningen Alandia String 

och Bild- och formskolans verksamhet. Det är jättebra och jag har ingenting 

emot det, men det kanske borde gå under kulturdelegationen istället för att 

landskapet Ålands budget riktar stöd till så speciella föreningar. Det finns sä-

kert många andra föreningar som skulle vilja ha stöd direkt ur landskapets 

budget och jag tycker att det inte passar sig. Det får kulturministern gärna ut-

veckla. 
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Sedan till några motioner under det här kapitlet. Jag kan börja med Sund. 

Då kommer vi till Bomarsund och det som det bl a har varit lite skriverier om 

i tidningen. Det här tangerar ärendet näringspolitik. Jag hör väl till dem som 

är lite småskeptisk till om vi verkligen kan bygga ett besökscentrum, men jag 

tänker inte arbeta emot det. Däremot tycker jag definitivt att det ska vara ett 

samhällsfinansierat café där som konkurrerar med befintliga företagare och 

entreprenörer i området. Om man verkligen vill bygga ett besökscentrum för 

att lyfta fram förträffligheten med Bomarsund må man göra det, men istället 

borde man utöka utställningsytan och uppmuntra de besökare som kommer 

dit att besöka något av de caféer eller restauranger som finns i närheten. Det 

här är ett typiskt exempel där man pratar gott om att man ska vara för före-

tagsamhet, men sedan konkurrerar man med de befintliga på ett ganska ojust 

sätt. Därför har jag skrivit finansmotion nr 49 där klämmen lyder som följer: 

”Centret kommer inte att innehålla ett café, gästerna hänvisas till caféer och 

restauranger i närområdet”. En viktig motion även om den är ganska liten, 

men principiellt viktig. Politiker ska inte hålla på och konkurrera med entre-

prenörer i onödan.  

Jag kan stanna kvar i Sund och gå över till Jan Karlsgården, Jan Karlsgår-

dens värdshus. Jag har lämnat ni en finansmotion nr 76. Jag gillar inte riktigt 

hur man har hanterat det här. Förra året bjöd man ut Jan Karlsgårdens 

värdshus på upphandling, med de förutsättningarna som fanns då. Det var 

säkert många som bjöd på det och säkert var det många som valde att inte 

bjuda på det på grund av att byggnaderna och utrustningen var i det skick de 

var.  

Ett år senare bestämmer man sig för att renovera köket, Jan Karlsgården 

och dess innehåll. Det får man kanske göra om man vill, men då måste man 

göra upphandlingen på nytt. Det här är inte heller ett just sätt av landskaps-

regeringen att bedriva näringspolitik på. Det är okey om man vill renovera 

anläggningen för 220 000 euro, men då anser jag att man måste bjuda ut 

värdshuset på nytt så att alla har chans att bjuda på det på samma villkor, 

förutsättningarna har förändrats. Därför skrev jag finansmotion nr 76 som 

går ut på att man efter att man har fixat till restaurangen, ska bjuda ut an-

läggningen på nytt. 

Inkomstgränsen för studiestödet tog ledamot Danne Sundman upp så det 

tänker jag inte gå in på, men det är en viktig motion för att uppmuntra till 

entreprenörskap och arbete bland unga. 

Sedan går jag till finansmotion nr 38, som handlar om att man borde sam-

ordna bildningsarbetet. Vi pratar om att göra strukturella förändringar och vi 

ska göra saker och ting smartare och mer ekonomiskt och inte utnyttja resur-

ser dubbelt osv. Här är ett typiskt exempel på vad vi gör idag. Det erbjuds 

samma sak på flera olika samhällsfinansierade organisationer och institut. 

Det finns två stycken bildningsförbund som många gånger erbjuder samma 

sak. Det erbjuder samma sak som öppna högskolan, Medis och alla admini-

streras skilt och alla har en egen organisation och på det sättet blir det ganska 

dyrt. Medborgarna har ganska mycket att välja på, men mycket av sakerna 

görs dubbelt. Därför föreslår vi i finansmotion nr 38 att landskapsregeringen 

under året kommer att genomföra en strukturell förändring inom bildnings-

arbetet där administrationen av densamma ska skötas av en organisation. På 

det sättet minskas inte utbudet, möjligheten för ålänningarna att bilda sig, 



  

  519 

utan det sköts bara på ett smartare sätt, mer ekonomiskt och på ett effekti-

vare sätt.  

Det var de finansmotioner som jag hade och jag avslutar där, herr talman! 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Jag var ute och kom in precis när ledamot Karlström pra-

tade om marin dykpark. Då kom jag att tänka på Storklubbs fastighet. 

Ledamot Olof Erland har i talarstolen sagt att ett dykcenter skulle passa 

där och det håller jag med om. Ledamot Karlström, titta lite på Stor-

klubbs sjöbevakningsstation, där blir det ingen verksamhet så det finns 

säkert möjlighet för landskapet att ta över den. Där skulle det kunna 

finnas möjlighet att göra ett dykcenter, vad som helst. Det ligger också 

många vrak i de områdena, som skulle vara attraktiva att dyka på. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det är lustigt att vi diskuterar en hemställningsmotion 

från 2005, som har förfallit på grund av nyval. Det är helt rätt, det här är 

någonting som landskapsregeringen ska jobba vidare med. Naturligtvis 

ska inte landskapregeringen driva ett dykcenter eller stå som driftsent-

reprenör bakom det här. Man ska se till att det finns vatten att vara på 

och göra det i samråd med de befintliga aktörerna, som finns inom den 

här branschen. Man kan också göra dyk- och räddningsövningar här och 

man kan sänka gamla fartyg och flygplan och göra ett helt marint upple-

velseområde. Det här var en motion som skrevs 2005, skulle man ha an-

tagit den då kan jag garantera att den hade varit välbesökt efter cham-

pagnevraket, som vi har sett nu under vintern. Nu tar det några år tyvärr 

innan det här eventuellt blir verklighet. Det var bara en ”vad var det jag 

sade”-motion för sex år sedan. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Kanske det går att genomföra någonting så vi ska inte 

glömma bort det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Ledamot Karlström nämnde om samhällsfinansierat café. 

Det är väl samhällsfinansierat om man tänker på byggnaden, men den 

entreprenör som kommer och ska sköta om caféet får naturligtvis betala 

hyra. Det är inte kommunen som ska sköta om det här på något sätt. Jag 

är övertygad om att det här blir ett komplement till de företagare som 

redan finns där. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Här delar vi inte samma uppfattning. Jag är helt övertygad 

om att de befintliga caféerna kommer att få det ganska svårt att få ett 

besök till om man just har ätit på en nybyggd caféinrättning. Bygg be-

sökscentret om ni anser att det är så viktigt, men bygg inte ett café i det, 

det är ganska dyra investeringskostnader för bl a maskiner. Billigare blir 

hela konceptet om man tog bort café och restaurangavdelningen och 

istället uppmanade folk att besöka de befintliga, som har investerat i 
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samma maskiner, samma utrymmen med skattade egna pengar. Där 

konkurrerar man tyvärr med de befintliga entreprenörerna om man ge-

nomför det här. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Tyvärr har jag inte riktigt samma åsikt. Ingen av de tidi-

gare entreprenörerna har satsat på caféverksamhet, de har satsat på mat 

och det är inte tänkt att det ska finnas mat i besökscentret. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Ja, det finns säkert delade meningar om det också. Enligt 

de uppgifter som jag läste i tidningen var de ganska upprörda över att 

det skulle konkurreras med deras skattade pengar. För enkelhetens 

skull, låt näringslivet investera och vara med och bygga lite också och 

kanske det byggs upp ett café på privat initiativ om behovet verkligen 

finns. Satsa istället skattepengarna på att bygga en utställningshall och 

göra innehållet i besökscentret attraktivt istället för då kanske det gyn-

nar hela området. Tyvärr tror jag att ett samhällsfinansierat café där 

snedvrider konkurrensen. Är det för få som bjuder på det får man till-

gång till hela den marknadsföringsapparat som besökscentret ger utan 

att man betalar för vad det är värt. Då är det enklare att man bara finan-

sierar det som samhället ska sköta och sedan får privata ta den kommer-

siella byggnaden. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag måste protestera när ledamot Karlström rör ihop det 

fria bildningsarbetet med öppna högskolan och råddar ihop allting till 

en enda hög. Det är faktiskt helt olika saker. Öppna högskolan är aka-

demiska kurser medan både Medis och bildningsförbundet är fritt bild-

ningsarbete. Att vi politiker ska stå här och bestämma att bildningsför-

bunden som är egna juridiska personer ska trumfas ihop är ett över-

grepp mot valfriheten, mot föreningsfriheten. Det är som att regeringen 

skulle bestämma att vi har för många oppositionspartier, nu bestämmer 

vi att obundna, frisinnad samverkan och Ålands framtid skulle bli ett. 

Det har ni ingenting att säga emot, nu bestämmer vi det. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Nu är ledamot Gunell ute och cyklar. För det första så är 

det klart att jag inte kan bestämma att de ska slås ihop, det håller jag 

med om. Däremot kan vi bestämma om vi ska ge dem bidrag eller inte. 

Låter vi bli att bevilja bidrag från den här salen förmodar jag att de inte 

har råd att finansiera sig själva och då måste de göra något drastiskt och 

kanske slå sig ihop. Det är det jag säger i den här motionen också, det 

erbjuds samma sak på många olika ställen. Håll med om att det erbjuds 

samma sak på bildningsförbunden som på Medis. Håll med om att det 

är dubbla, t o m trippeladministrationer som gör samma sak, eftersom 

vi har två bildningsförbund. Jag tänker inte tvinga någon att gå ihop, 

men däremot skulle jag vilja tvinga bildningsarbetet att skötas under en 

och samma administration från landskapsregeringens sida. 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det låter som om ledamot Karlström inte har varit på så 

många kurser som har ordnats av bildningsförbunden, Medis eller 

öppna högskolan. Det är faktiskt så att för väldigt många människor i 

vårt samhälle är det här en otroligt betydelsefull verksamhet. Det är en 

skyldighet vi har att upprätthålla det livslånga lärandet. Det är det som 

det här betyder. För många som går på bildningsförbundens verksamhet 

är det redan en hög tröskel att gå till Medis och att gå till öppna högsko-

lan är något helt annat. Man kan inte röra ihop det här till en enda 

soppa. Att inte bevilja medel är samma sak som att svälta ut. Då kan re-

geringen också bestämma att oppositionspartierna inte ska få något par-

tistöd längre och därigenom tvinga dem att gå ihop bakvägen. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag vet att det här är en känslig fråga. Det finns två bild-

ningsförbund på Åland, det ena har centerpartistiskt ursprung och det 

andra har socialdemokratiskt ursprung och det är klart att om man rör 

de innersta nerverna i organisationen tar det lite ont. Jag förstår det, 

men det är trots allt, även det som jag pratade om i förra kapitlet, vuxna 

människors fritidssysselsättning till stor del. Hur mycket av det ska vi 

sköta gemensamt via skattesystemet. Det här är kanske en sak som vi 

kunde titta på och eventuellt göra lite mer kostnadseffektivt. Dubbla or-

ganisationer och ibland tre, som mest fyra organisationer, som många 

gånger gör samma sak. Jag har ingenting emot att folk vill utbilda sig på 

sin fritid och det är säkert jättebra, jag kan också erkänna att jag är dålig 

på att besöka dem. Ska vi göra strukturella förändringar behöver vi titta 

på alla områden även de som är känsliga i den innersta kärnan i vad par-

tierna och ledamöterna står.  

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Åke Mattsson 

Herr talman! Jag tänker beröra Bomarsunds besökscentrum. Förra perioden 

när jag satt i opposition, var jag ganska kritisk till socialdemokratiska repre-

sentanterna när de diskuterade Bomarsunds besökscentrum och nu när den 

regering som jag sitter med i tar upp samma sak tänker jag inte sitta tyst hel-

ler. Jag har samma kritik som jag hade då, jag ifrågasätter ändamålet med ett 

besökscentrum där om det blir all den effekt som man uttalar sig om. Jag har 

själv erfarenhet av turister som har besökt Bomarsund, framför allt svenska, 

men också finska, där man står helt frågande, vad har det varit där och vad 

finns det där. Mera frågande blir de när man förklarar vad det var tänkt att bli 

och hur vi har behandlat det här.  

Som jag ser det så är det här en rysk militärbas från mitten av 1800-talet 

som var en dinosaurie redan då. Vi har ju provat på dinosauriepark i Väster-

hamn och det var ingenting som drog folk, när det inte fanns naturligt av det. 

Bomarsund var dålig redan när det började byggas, den klarade inte an-

stormningen ifrån engelsmännen och fransmännen. I efterbehandlingen av 

den har man sålt bort stora delar av den till Helsingfors, sålt tegel osv. Man 

har också byggt mycket hus på Åland med material därifrån och rivit ner det 

som fanns kvar av den. Därefter har vi byggt en väg rätt genom hela området. 
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Nu tycker vi att vi ska dra hit turister från Frankrike och England för att visa 

hur vi behandlar våra fornlämningar, vår historia.  

Det kan vara två sidor av det. Vi är faktiskt en av de få i världen som upp-

skattar de gamla ryska militärbaserna, det här har inte så mycket med 

åländsk historia annat än när det gäller vår demilitarisering, men är det rätt 

väg att gå framåt? Jag har varit kritisk och ifrågasättande och jag är det fort-

sättningsvis. Tack! 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Jag vill påstå i alla fall att det är en del av vår historia. Att 

det inte finns så mycket kvar har varit dumhet många gånger och när 

man har byggt en väg rakt igenom. Vi måste komma ihåg att demilitari-

seringen började med ryska militariseringen. Det finns en hel historia 

som man i besökscentret kan berätta om. Tänk, när det kommer turister 

och frågar om det är kulisser som man har satt upp, nog är information-

en ganska dålig då. Vad hjälper det att vi trycker broschyrer som visar 

att det finns ruiner i Bomarsund? Det gör ingen nytta överhuvudtaget 

utan hela historien ska komma fram. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Det är utomordentligt bra och det håller jag med om, att 

det här är viktig historia för oss, men vi pratar om besöksnäringen. Far 

man runt i världen och tittar på vad som finns så finns det borgar från 

1100-1200-talet om man vill se på sevärdheter. Som turistsatsning ifrå-

gasätter jag besökscentret. Kommer det verkligen hit en massa folk från 

Frankrike och England för att titta på det här? Ryssarna är knappast in-

tresserade av att komma hit och titta på sitt nederlag. Det kan ju finnas 

några av dem också, men det kanske inte är deras grej. Är det här den 

stora turistsatsningen? Det känns som om man försöker ha en djurpark 

där man inte har annat än bilder på djur. Det här viktiga finns det inte 

kvar av. Visst är det viktigt för våra barn och barnbarn att vi håller histo-

rien kvar och håller den vid liv, men kommer det att dra folk hit. Det är 

det som jag är osäker på.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Tanken är naturligtvis att man ska kunna utveckla Bomar-

sund vidare, man ska inte bara placera besökscentret där. Man ska 

kunna utveckla det vidare, med företagsverksamhet. 2011 kommer det 

att spelas teater uppe vid Långviken. Det här är inte bara ett besökscent-

rum, det fordrar mera faktiskt, men med det kan man jobba med före-

tagsvärlden. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Absolut att man kan jobba vidare på det, men var vi har 

vår historia och var vi har vår kultur är runt Kastelholm. Det går alldeles 

utmärkt när turisterna kommer att man viker in vid Kastelholm, Jan 

Karlsgården. Man bygger ett besökscentrum där, det är jag positiv till 

och det är något helt annat. När man far därifrån, efter att man har fått 

informationen om Bomarsund, så far man vidare och tittar på Bomar-

sund och har historien med sig. Man behöver inte bygga besökscentrum, 



  

  523 

dessutom mitt i smeten, utan det kan byggas på ett annat ställe. Det kan 

vara ett sätt att komma framåt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag ska inte replikera så mycket om det här besökscentret. 

Jag hör också till dem som bra hade kunnat bygga det tillsammans med 

telegrafen på Prästö. Vi har genom årtiondena diskuterat detta, bland 

annat i självstyrelsepolitiska nämnden. Man har varit helt överens om 

att det inte är kriget som vi firar, utan det är resultatet av nordens 

största krigsinvestering på 1800-talet, som kom att bli i den västra ut-

posten i det stora ryska riket och Åland. Genom Parisfreden efter Krim-

kriget blev det Nordens största fredscentrum i samband med resultatet 

och det är det vi vill visa. Just att det 1856 skrevs fredsavtal i Paris efter 

Krimkriget blev starten för vår demilitarisering och senare neutrali-

serade stat. Det är helt unikt. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Enligt de anföranden som jag har hållit idag är jag före 

detta biodlare, jag är månskensjordbrukare och turistföretagare. Jag har 

sett reaktionen från turisterna när de besökt Bomarsund, de känner sig 

lurade även när man förklarar vad det är. Jag tror inte att det blir någon 

anstormning med turister för att titta på det här. En manifestation över 

självstyrelsen, om det är det vi talar om, är något helt annat och demili-

tariseringen och den biten är en viktig sak. Man känner sig lite lurad, det 

finns ingenting kvar av det här. Om vi vill berätta vår historia behöver vi 

inte ha ett besökscentrum där, det kan vi ha någon annanstans. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! "hörs ej, mikrofonen ej påslagen". Dessa lämningar av 

krigsmonumentet är inte särskilt imponerande. Det intressanta är att 

berätta vad det resulterar i, den här enorma satsningen som Ryssland 

och tsaren gjorde här på Ålandsöarna, vad det sedan resulterade i ur 

fredssynpunkt, med freden i Paris. Intresset i Finland är väldigt stort 

och intresset bland dem som kommer hit och studerar demilitarisering-

en och neutraliseringen internationellt är också stort att få se, så att 

säga, orsaken till att det blev som det blev med den åländska demilitari-

seringen och neutraliseringen. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Det är otroligt bra och det finns tydligen en enighet både 

från regeringen och från oppositionen att den här ska byggas. Finns det 

turister och finns det intresse att komma och besöka det så är det bra, 

har jag fel så är det väldigt positivt och en bra sak för Åland, om det 

finns ett intresse, fast jag har stora farhågor där. Är det angeläget i det 

här läget att komma med den här investeringen, när vi möjligen är på 

väg ur en lågkonjunktur. Det är det som jag ifrågasätter.  

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 
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Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Jag vill också gärna tala om besökarcentret i Bomarsund. Precis 

som i går när champagnen öppnades och Åland för en gångs skull var, vilket 

sker väldigt sällan i vår historia, i blickfånget för hela världen, vi hade hela 

världens blickar på oss, då måste man ta vara på det ögonblicket. Samma var 

det 1854 när man bombade anläggningen i Bomarsund. För ett ögonblick var 

Åland i världens blickfång. Det är väl det vi ska ta fasta på. Den svenska tiden 

var visserligen också intressant, men nog var Åland en ganska liten och still-

sam avkrok i det svenska riket på den tiden. Kastelholms slott var en 

jaktstuga kan man väl säga, för den svenska kungen.  

På det sättet var det en helt annan dramatik och brytpunkt i historien när 

det som hände i Bomarsund skedde, om vi ska bygga på det som är speciellt 

för Åland när det gäller att ta hand om turister, om vi ska ha någonting som 

vi kan visa upp som har en bärkraft, som är så unik att ingen annan har det i 

hela världen. Det är det som experterna säger inom turismområdet, att man 

ska bygga på det som är alldeles speciellt för en själv. Det här ögonblicket i 

historien har vi på Åland så det borde vi lyfta fram. Det är i alla fall min driv-

kraft bakom för att ha jobbat för ett besökarcentrum i Bomarsund. Att jäm-

föra det med någon slags dinosauriepark i Västerhamn är nästan ett skam-

grepp. Det här är startskottet för det som är Åland idag, med det som är unikt 

för Åland, demilitariseringen och neutraliseringen, fredens öar och självsty-

relsen. Det är också ett sätt att visa på Skarpans, den första staden och hur 

den hade sett ut under den här tiden.  

Jag är mycket glad över att man nu har återupptagit projektet och att Bo-

marsund kanske får det efterlängtade besökarcentret. Vi ska komma ihåg att 

redan idag, fastän det bara är ruinerna där, så besöker nästan alla grupper 

och bussar Bomarsundsområdet. I dagsläget kan de inte ens gå på toaletten. 

Det finns ingen infrastruktur i det här området som är tillräckligt. Det är en 

oerhört viktig sak att bygga vidare på det här.  

Vi jobbade väldigt intensivt med det under förra mandatperioden. Jag 

ledde en kommitté, som hade det här som särskilt uppdrag. Mycket av förar-

betet som gjordes kunde vi finansiera med EU-pengar. Vi gjorde också en 

studieresa till Skottland, till flera olika besökarcentrum, bl a till Culloden 

Battlefield i norra Skottland. Där finns ingenting, här finns i alla fall ruiner, 

där fanns bara åkrar, men på den platsen hade det varit ett speciellt ögonblick 

i historien. Det var ett krig på slagfältet och på det hade man byggt en histo-

ria. Det är det Bomarsunds besökarcentrum ska användas till, att berätta 

historien om Åland, att berätta historien om vad som hände på ruinerna. Då 

får man en helt annan bild av vad som skedde där. Jag vet inte om ni minns 

när Graham Robins första gången presenterade animationer av hur det hade 

sett ut och hur det gick till. Det var en stor upplevelse för många att få det vi-

suellt visat. Jag tycker att det är viktigt att gå vidare med projektet.  

Det som jag är lite tveksam till och som jag verkligen ber att landskapsre-

geringen skulle överväga igen är hur det här ska skötas och drivas. Jag tycker 

absolut att man ska ta tillvara det engagemang som finns i Sunds kommun 

för det här projektet, för det engagemanget har funnits hela tiden och det ska 

man vara glad över, däremot tycker jag inte att en kommun är rätt forum att 

sköta driften för ett besökarcentrum, som kräver en särskild kunskap inom 

kulturarvsförvaltningen.  
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Det är museibyrån som är väldigt involverad i det här området ändå, man 

vårdar ruinerna där och även besökarcentret måste skötas på ett mycket pro-

fessionellt sätt. Det betyder att man måste ha utställning, man kan inte ställa 

dit en permanent utställning och sedan lämna det, utan det ska ju naturligtvis 

hela tiden ske någonting, det som finns där ska bygga på gedigen forskning 

och vetenskaplig grund och sedan ska man på bästa sätt beskriva historien, 

både genom filmer och animationer, det ska finnas en museishop med för-

säljning av litteratur, affischer och souvenirer, det kan också vara olika 

åländska matvaror och produkter som där kan säljas. Jag förstår inte riktigt 

varför man binder upp Sunds kommun. Kommunen ska syssla med vård, 

skola och omsorg.  

Det finns inga hinder att inte landskapsregeringen direkt bjuder ut café-

verksamheten åt en entreprenör. Det behöver inte gå via Sunds kommun. Det 

är min syn på det hela. Som jag ser det så kan man ändå räkna hem. Utan be-

sökarcentrum är det 30 000-40 000 besökare som kommer till Bomarsund 

varje år och ännu mera. Tar man 5 euro per styck tjänar man 200 000-

300 000 euro på biljettintäkter. Det här ska gå att driva och för landskapet 

t o m kanske få lite över som man kan lägga på finansieringen.  

Ett café ska definitivt finnas. Det är alldeles för kortsiktigt att tänka att det 

inte ska finnas. Vi ska ha i minnet att besökarcentret också ska kunna vara 

öppet på vintern. Grupper som kommer till Åland vintertid ska kunna 

komma till Bomarsund, när allt annat är stängt och då måste man kunna ge 

dem en kopp kaffe. Sedan är det också viktigt att det finns där för lokalbe-

folkningen på vintern, för ålänningarna att ha möten, föreläsningar och olika 

typer av evenemang och då behöver det också finnas någon typ av servering.  

Sedan skulle jag, som i åminnelse av viceordförande i kommittén som vi 

jobbade väldigt tätt tillsammans med, Karl Anders Berglund, gärna vilja se att 

någon sal eller ett utrymme kunde uppkallas efter honom. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Det var intressant att få höra vem som har startat pro-

jektet. Ledamot Gunell, den här telegrafbyggnaden, som landskapet 

kommer att vara ansvarig för, hur har man tänkt med den? Jag är lite 

för att återanvända och jag hade hoppats att det skulle bli något av den, 

ett besökscentrum kanske. Den hör ju till kulturarvet, telegrafbyggna-

den. 

Det ledamoten sade om caféet, om att det måste vara under museiby-

rån, avskräcker tyvärr lite deras planer på kongresscentrum och alla 

möjliga hus, de flesta de har haft står tomma i Sund, som de inte har 

lyckats sköta om.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det är så att museibyrån bygger ingenting utan att politi-

kerna ger tillstånd till det. Där får politikerna ta sitt ansvar att de har 

byggt kongressanläggningar och annat och att de står tomma. Det är ett 

politiskt ansvar och skuggan faller tillbaka tyvärr på det egna partiet, le-

damot Salmén. Man ska inte på den grunden säga att museibyrån klarar 

av det här. De klarade av en alldeles utmärkt presskonferens inför hela 

världens blickar. Jag har förtroende för den här institutionen. 
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Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Jag har inte samma förtroende för museibyråns turist-

verksamhet utan jag tycker att de ska hålla sig till kärnverksamheten 

istället och låta privata sköta caféverksamheten. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Så att det blir fullständigt klart, ledamot Salmén tycker 

inte jag heller att de ska bedriva caféverksamhet utan de ska naturligtvis 

bjudas ut till privata entreprenörer. Förhoppningsvis finns det någon i 

trakterna i Sund, som kanske kan driva det här, då finns den personen i 

närheten. Det skulle då inte bli en konkurrent utan ett komplement.  

Däremot har vi museibyrån med för de har kunskapen på Åland om 

kulturarvet. Det här är ett besökscentrum för kulturarvet och det måste 

skötas med den professionalism som de besitter. Det besitter tyvärr inte 

vilken privat entreprenör som helst och inte heller en kommun. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Jag tänker chocka den rikliga menigheten med att för första 

gången hålla mig under sju minuter. När det gäller den senast diskuterade 

frågan om Bomarsund är det flera av de åländska guiderna som har sagt åt 

mig att Kastelholm inte har så väldigt stort intresse. Gamla slott finns det 

många av, både i Norden och i Europa, det finns otroligt många som är in-

tressantare än vad Kastelholm är. Men däremot är Pommern unik för vår be-

söksnäring och särskilt, säger de här guiderna, historien kring Bomarsund. 

Ända från 1820-talets början när man började planera den här enorma an-

läggningen till 2010 och framåt och tack vare det som det resulterade i hela 

den här otroligt intressanta historien. Det är världsunikt helt enkelt. Det är 

den tidsaxeln, 1820 till idag och framåt när det gäller i modern tid, demilita-

riseringen och neutraliseringen. Vi kanske själva inte har förstått hur stor den 

är internationellt och dess olika tidpunkter 1856, 1921 i Genève, 1940 i Mos-

kva och faktiskt därefter också några gånger.  

Hur man sedan ska visa det här har diskuterats genom åren. Det fanns en 

färdig plan för ett besökscentrum på 1990-talet som sedan inte blev någon-

ting. Det var väldigt långt gånget då redan, sedan har ansträngningarna för-

nyats under 2000-talet. Nu verkar det som om det skulle bli ett nybygge i 

fästningsområdet. Det har diskuterats att man kunde ha filmvisningarna i 

Ribacka genom åren, sådana diskussioner har jag varit med om många 

gånger och sedan har telegrafen på Prästö varit inne i diskussionerna.  

Man måste komma till skott någon gång och nu verkar det som om det 

skulle bli det fast ingen får exakt vad man vill. När det gäller skötseln av det 

här ska man överväga att bjuda ut det till ett kommersiellt bolag. Spåren för-

skräcker när det gäller landskapets förmåga till det här, men nu kommer man 

att anställa en upphandlingsspecialist på landskapet så det kanske går att 

skapa ett kontrakt så att det här sköts på allra bästa sätt och mycket bättre än 

när samhället sköter det, genom en upphandling av ett privat bolag. Då kan 

jag tänka mig att man har en kommersiell rörelse i huset, i caféet, what ever, i 

en sådan situation, men inte om landskapet ska äga och driva det eller Sunds 

kommun. Då håller jag med ltl Karlström och hans motion nr 49, då ska det 
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inte vara ett café också här eftersom det bara är ett stenkast från privata före-

tagare och många caféer finns det sannerligen. Det där med vinterbruk kan 

säkert lösas på något sätt. Detta var den första frågan.  

Den andra frågan var det som vicelantrådet var inne på i ett replikskifte 

och det gällde sjöfartsutbildningen. Av hennes svar fick jag sannerligen ingen 

bra bild av att det var på gång någonting, som var i rätt riktning och när det 

skulle hända. Svaret gällde främst stödresurserna och deras bolagisering och 

det gjorde mig jättebekymrad. Jag ser att vicelantrådet är på talarlistan efter 

mig så jag hoppas att jag får en ordentlig redogörelse för någonting annat än 

det jag fick i replikskiftet.  

Kulturutskottet skrev 20.9.2010 i samband med landskapslagen om gym-

nasieutbildning på följande sätt: ”Landskapsregeringen bör överväga att 

öka samordningen med sjöfartsutbildningen genom att skapa en samman-

hållen samordnings- och marknadsföringsfunktion där utbildningarna 

samordnas och där dubbleringar av utbildningar kan undvikas. Marknads-

föringen av sjöfartssektorns utbildningar bör enligt utskottet göras gemen-

samt. Annat som gäller sjöfartssektorns utbildning bör enligt utskottet gö-

ras gemensamt”. Om detta står ingenting egentligen i budgeten och allra 

minst när det gäller den viktiga utbildningen inom högskolan. Den är mycket 

större än på gymnasialstadiet där det finns en text som inte är så lätt av för-

stå. Jag skulle faktiskt vilja ha vicelantrådets klara besked om man avser att 

följa det som ett enigt kulturutskott och därefter ett enigt lagting har bestämt. 

Det är brådskande för vi har blivit efter i utbildningen. Vi vill ha de bästa stu-

derande i vår kö till vår sjöfartsutbildning så att sjöfartsbranschen kan ut-

vecklas på Åland med nya kvalificerade krafter som sedan också kan komma 

hem och starta nya rederier osv. Vi vill ha vår bästa elit till vår utbildning så 

att den här näringen kan utvecklas på ett maximalt sätt. 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Jag är glad åt det engagemang som finns här i den här sena 

timmen. Jag tycker faktiskt synd om trafikbudgeten som alla år brukar vara 

den här tiden i budgetbehandlingen. Det är hälsosamt för åtminstone mig att 

en gång utsättas för den situationen. Det här har jag själv bett om så jag ska 

absolut inte klaga, men jag är glad att så många har engagerat sig trots att vi 

har suttit så länge idag. Jag ska försöka bemöta med en hel del av det intres-

santa som ni har bidragit med och funderat på i debatten.  

När det gäller först högskolan, landskapsregeringens och min syn på högs-

kolan, utgör högskolan en motor i samhället. Högskolan är den som på Åland 

samlar den kompetens, kraft som finns och den kunskapsutveckling som vi 

har, men dock är mycket liten. Högskolan är en liten yrkeshögskola, praktiskt 

inriktad, men är otroligt viktig med att förse Åland med arbetskraft och också 

att locka nya ålänningar till Åland. En stor del av våra ungdomar som stude-

rar vid högskolan kommer också utifrån. Det är berikande på det sättet att 

många av dem blir kvar i det åländska samhället, utbildad arbetskraft är 

mycket, mycket välkommet till Åland. Vi pratar ofta om att vi behöver bli fler. 

Här finns en tillgång att utveckla. Jag upplever också att de intentionerna ar-

betar högskolan och högskolans styrelse efter, däremot upplever jag att i lag-

stiftningen finns begränsningar som gör att ansvar och befogenhet när det 

gäller högskolans handlingsutrymme inte hänger ihop. Jag upplever också i 

mina många diskussioner med styrelserna för högskolorna att högskoleupp-
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draget inte är så intressant just därför att man i första hand klagar på att man 

inte har resurser utan handlingsutrymme. Det är någonting som vi börjar just 

nu med i landskapsregeringen och jag hoppas att den regering som tar vid, 

fortsätter det arbetet efter den här regeringens tid, det här är ju ett långsiktigt 

arbete.  

Vi har också ambitionen att tillsätta ett utbildningsråd, även om lagtinget 

inte vill ha det lagfäst. Vi tror att det är väldigt viktigt att det, förutom den 

styrelse vi har fört en diskussion med, finns de som kan göra mera en om-

världsanalys och kanske en strategi inför vilka utbildningar och vilka inrikt-

ningar vi behöver för morgondagen. Det har förts många diskussioner direkt 

med näringslivet, men vi märker särskilt på de mindre företagen att man inte 

har tid att fundera så hemskt mycket på väldigt lång tid framöver utan man 

har mycket fokus på kanske de närmaste tre månaderna, möjligen på närm-

aste året. Jag tror att det är bra att ta ansvar att fundera lite på hur näringsli-

vet ska utveckla sig och därmed också följa utbildningspolitiken efter det.  

Högskolan styrs mellan landskapet och högskolan av ett utbildningsavtal. 

Utbildningsavtalet skulle jag gärna se att blev mera ett mål- och resultatavtal 

än vad det är idag. Det är ganska svårt utgående från det som står i lagstift-

ningen att verkligen få det till ett tydligt mål- och resultatavtal. Jag tror att ni 

kan läsa ut vad jag säger och jag tycker att det skulle vara nödvändigt att få 

till en förändring av högskolelagen. Med våra resurser som vi jobbar med just 

nu är ambitionen att vi ska kunna föra fram en lagstiftning framåt sommaren, 

men jag kan inte lova att vi ska hinna med det. Än så länge har vi inte begravt 

den ambitionen och den tidtabellen.  

Vi har också forskningspolitiskt program som vi jobbar med just nu och 

det borde vi ha klart inom december. Det är oerhört viktigt för högskolan har 

aldrig haft ett forskningspolitiskt program och det behövs för att vi ska vara 

en auditerad högskola. Att vara auditerad är också nödvändigt för att få en 

status och också för att man har kvalitetssystemen i skick och därmed också 

kvalitet på arbetet både internt och externt.  

Vi har också många strategidiskussioner kvar, vi står inför ett byte på rek-

torsstolen och det är också en stor del av styrelsen som står inför en ny man-

datperiod. Det lär inte ske någon förändring Det är som sagt ett utvecklings-

arbete på gång. Inom lagstiftningen, om vi får den till stånd och om vi också 

får ett tillräckligt stöd, tycker fler som vi som jobbar på utbildningsavdelning-

en, att vi bör utveckla en mera autonom högskola så att ansvar och befogen-

heter skulle föras närmare varandra, så att man klart och tydligt kan ge mål. 

Det måste vi också. Vi är mycket duktiga på att klart och tydligt ge mål och då 

måste man också bli mycket duktigare på att formulera tydliga och mätbara 

mål som uppdragsgivare. Sedan har högskolan ett uppdrag att leva efter de 

målen, men hur de gör det ska vi inte lägga oss i.  

Idag upplever jag också att när man inte behöver ta ansvar för alla delar är 

det också så ibland att man väljer att låta landskapsregeringen kanske istället 

ta ansvar för vissa delar. Det är väl inget fel i det, men det är också resurskrä-

vande, när vi nu har en styrelse så borde den också få blomma och känna att 

den har ett intressant uppdrag. Då stimuleras man till att föra mera utveckl-

ingsdiskussioner och ha större ambitioner.  

Sedan har Pisa-undersökningen diskuterats. Jag är glad åt att det finns ett 

ifrågasättande kring Pisa-undersökningen och framför allt när det kommer 

statistik att man inte alltid tycker att, jaha det är det enda rätta. Jag är sär-
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skilt engagerad i det i och med att jag har några gamla studiekamrater från 

mina pedagogikstudier som kontinuerligt, kontinuerligt kan jag säga, det be-

höver inte vara så tätt mellan kontakterna ändå, för diskussioner och faktiskt 

funderar kring olika parametrar som Pisa-instrumentet mäter och om det är 

det bästa eller inte. Det som är lite intressant är också att man samtidigt mä-

ter hur elever trivs och hur de mår. Det som är trist är att de skolor som ligger 

i toppen, eller de länder som ligger i toppen på Pisa, är de elever som defini-

tivt inte ligger på toppen när det gäller välmående. I Danmark mår eleverna 

däremot väldigt bra, men de visar inte så goda resultat i Pisaundersökningen. 

Där har ltl Sundman en poäng när han säger att mäta rätt saker. Min överty-

gelse är att mår man bra och upplever trygghet har man lätt att lära sig. Det 

finns nog någonting i det här också som är värt att ifrågasätta. Det är viktigt 

att jämföra sig med varandra, men man kan jämföra sig på många olika sätt. 

Det är viktigt att man inte bara slukar allting och tar det som en enda san-

ning. Det är precis så som man lär sig i skolan idag, man ska tänka kritiskt till 

de uppgifter som läggs fram. 

Diskussionen om en dator per elev så skulle jag önska, om jag får tillåtelse 

att önska, att utskottet lägger lite tid på eftersom ungdomarna tydligen inte 

har engagerat sig i den frågan för direktionerna, men också eftersom vi har 

ett stort nätpedagogikprojekt. Där för man också fram och har en informat-

ionsdag inom kort kring projektet nätpedagogik och just huvudrubriken en 

dator per elev. Det skulle vara intressant att höra dem som dagligen jobbar 

med pedagogisk utveckling inom IKT, varför de tycker att det här är så vik-

tigt.  

När det gäller sjöfartsutbildningen fick jag den vänliga frågan om jag inte 

är frustrerad. Dels kan jag säga att igångsättande av sjöfartsutbildningspro-

jektet från vår sida inte var perfekt tajmat med tanke på gymnasiereformen. 

För sjömansskolans del är det dubbla reformer på gång och det är inte det 

bästa. Samtidigt kan man tänka att när vi rör om så rör vi om allting på en 

gång. Det kan man fundera på om det var klokt eller inte, men nu är det som 

det är. Båda förändringarna är på gång nu. Det är så många och det är så 

svårt att få en samlad syn, det finns så många skiftande syner och det finns så 

många otroligt bestämda sanningar. Det finns bestämda sanningar lite delat 

inom näringen, det finns mycket delat inom utbildningen, det finns överhu-

vudtaget väldigt många olika syner inom det här när vi började gräva lite dju-

pare. Det var också till viss del en överraskning. Samtidigt som precis alla har 

sagt att det har talats så otroligt mycket om det här i så otroligt många år, 

men den diskussionen har dels inte beretts någonting i den riktningen samti-

digt som diskussionerna tydligen inte har landat i organisationerna. Det 

känns som om det är väldigt nytt i skolorna och i utbildningen och delvis 

också hos näringarna och allihopa fast vi är nästan trötta på diskussionen re-

dan och det kanske också hör till, om vi nu ska ägna en tid åt frustration.  

Vi har också ägnat en tid till att diskutera med skolorna. I den mån vi hin-

ner och har tid har jag försökt ta mig tid och diskutera med skoldirektioner 

och skolor och elevråd kring periodisering och utveckling osv. för att så 

mycket som möjligt få dem engagerade. Det här tar tid. Kan man föra de här 

diskussionerna är det också viktigt att man lyssnar, man behöver inte göra 

som det sägs där, men i alla fall att det finns en delaktighet.  

Kära ledamot Jansson, jag kan lova att kulturutskottets skrivningar är ex-

akt det vi följer i den här gruppen, exakt. Jag tror nästan att jag själv har varit 
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med och formulerat det här för att vi var så överens om hur det var. Det är 

väldigt goda formuleringar i den motion som fördes fram av ledamot Jans-

son. Det var så välformulerade att det slog in öppna dörrar.  

Jag tror nu att vi har hittat en form som kan bli hållbar. Det är en sjöfarts-

utbildning under en marknadsföringsprofil. Om man sedan vill kalla den Ma-

ritime Academy eller om man vill kalla den för Miramar eller vilket namn vill 

sätta på den, men det blir en profil inom gymnasieskolan som också sträcker 

sig in i högskolan. Det är möjligt att den kan bli lokaliserad på högskolan un-

der högskolans paraply, men den kan också bli lokaliserad i sjömansskolan. 

Den typen av detaljer har vi inte klargjort ännu. Poängen är att det inte ska 

vara sådana gränser som gör att om man har gemensamma utbildningsdelar, 

fast de hör till högskolan eller till gymnasieutbildningen, ska de kunna läsas 

tillsammans. Vi tror att många av föreläsningsblocken som undervisas kan 

ges i riktigt stora grupper för det är vuxna människor och föreläsningar osv. 

Här finns det möjligheter att få loss resurser som man kanske mera kan an-

vända till det som är speciellt.  

Målsättningen med att inga parallella utbildningar ska finnas är att man 

ska vara direkt antagen. Om man har gått ut gymnasieutbildningen och vill 

fortsätta på befälhavarutbildningen fortsätter man bara in på högskoleutbild-

ningen efter det. Det som är en utmaning att se till är att trots att man från 

sjömansskolan går direkt upp till gymnasieutbildningen inom befälutbild-

ning, så ska vi ha en form för att få in de andra gymnasiestuderande in i sjö-

fartsutbildningen utan att det blir mycket fördyrande.  

När det gäller stödfunktionerna har det varit mycket diskussioner om dem. 

Vi hade en klar bild och vi har också skrivit i budgeten att Michael Sars, simu-

latorerna och sjösäkerhetscentret ska finnas under ett bolag. Det är fortfa-

rande den tesen vi arbetar efter. Däremot när vi har diskuterat med närings-

livet råder de oss att det för stor bit. De säger att vi inte ska sätta så mycket in 

ett bolag på en gång, att det kommer att bli för tungstyrt. Vi är attraherade av 

det här och tror att om vi skulle få in det i ett gemensamt bolag, styra ihop, få 

samanvändning och kunna använda det i vår utbildning nära varandra så blir 

det unikt, det blir en sådan stödfunktion som inte finns någon annanstans. 

Det är väldigt viktigt att kunna kombinera sjösäkerhetscentret med simulato-

rerna, med Michael Sars och vi tror också att med relativt liten ombyggnad 

skulle kunna få in bryggsimulatorerna in i nuvarande sjömansskolan där 

simhallen är, om vi nöjer oss med 270 graders sikt. Det är ingen som i verk-

liga livet heller har ögon i nacken när man kör båt så det har vi tyckt att har 

varit fullkomligt okey. Man kan vända på huvudet, ja. 

Däremot förde vi för inte så länge sedan en diskussion med någon som 

sade att bolagiseringsprocessen kommer att ta massor av tid och massor med 

arbete, bör man inte först rensa bort alla hinder för att driva de här tre funkt-

ionerna affärsmässigt och driva dem under landskapsregeringens regi af-

färsmässigt och inte lägga så mycket fokus på bolag. Det är väl det som jag 

känner just nu för att få mera verkstad än funderande och problem som dyker 

upp kring bolaget hela tiden, är det kanske den vägen vi ska gå.  

Kära lagting, eftersom vi har så här mycket att fundera på och hitta en ny 

tråd att kanske vi ska göra så här, så är det ganska svårt och vi vill inte skriva 

fast, jag har respekt för mina medlemmar i gruppen, innan vi slutligen har 

kommit överens. Det är tokigt att skriva in i budgeten att så här ska vi göra 

förrän vi har det klart. Målsättningen är vi överens om och även till de delar 
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vi har varit oeniga är vi överens. Vi har en bra modell kring vad som ska bli 

klart.  

Det är också viktigt att vår sjöfartsutbildning ska bli så mycket som det 

bara går, för de resurser som vi har, speciell. Vi vill få den så sjöfartslik som 

möjligt, vi ska inte bedriva sjöundervisning på kontorstid utan den ska drivas 

mera, men vi vill också våga använda stödfunktionerna affärsmässigt. De 

kanske också kunde komma in när det gäller att locka turister till Åland, att 

mer få tillgång till sjösäkerhetscentret och simulatorerna. Där tror vi att vi 

kunde få in en bra finansiering. Vi har också tyckt att vi har fina simulatorer 

och ändå så pass få studerande att vi kunde ha rekord mycket simulering i 

våra utbildningar. Det gör det väldigt attraktivt. Det är en viktig utbildning 

och sedan är det detta som eleverna tycker mest om. De tycker att det är otro-

ligt utvecklande att jobba i simulatorerna. Det här ska också kunna vara 

någonting som ger attraktionskraft. 

Sedan har vi en intressant diskussion när det gäller att på sjömansskolan 

läser de kombinationsstudier. Där finns det en diskrepans i synen på att 

borde kombinationsstudierna på de yrkesutbildande skolorna ges mycket 

större resurser så att alla kan ha möjligheter att avlägga studentexamen eller 

ska det vara till för dem som faktiskt från början har förmågan att avlägga 

studentexamen och kanske till och med kräver mer av dem än de som har 

gått i Ålands lyceum för att man parallellt tar en yrkesexamen. Jag har tänkt 

mig det senare alternativet, att vi inför möjligheterna att skriva studentexa-

men i våra yrkesskolor. Det skulle också göra att bara för att man är högpre-

sterande ska man inte låta bli att söka till sjöfartsutbildning, t ex för att man 

inte blir tillräckligt stimulerad där när det gäller kärnämnena. Den diskuss-

ionen tar vi vidare och får kommunicera mycket med skolorna för att komma 

överens om hur vi ska hantera det.  

Jan Karlsgården ska byggas ut för att förbättra logistiken. Det är med i an-

budet som jag har fått ifrån den entreprenör som har lämnat det och i den 

överenskommelsen, ifall lagtinget går in för att bygga om logistiken, kommer 

man också att höja hyran så att det sist och slutligen blir entreprenören som 

betalar investeringen. Är man tveksam till om det här är en okey upphandling 

ska man förstås titta på det i utskottet. Vi har ställt frågan i vår förvaltning 

och fått klartecken på att det är okey.   

När det gäller Bomarsunds besökscentrum så följer vi den strategi vi har 

haft från början, Sjöfartsmuséet och sedan Bomarsund. Det är förstås ett 

landmärke över ett krig, men det finns massor att berätta kring. Det beskrev 

ledamot Gunell så fint så det behöver jag inte gå in på mera. Jag skulle gärna 

vilja berätta om när jag första gången såg ett besökscentrum. Jag hade tagit 

mig med bil ganska långt på Teneriffa för att titta på deras pyramider, som 

lika gärna kunde ha varit en hög med stenar, som de hade plockat bort från 

sina odlingar, men lagt i pyramidform. Teneriffaborna sade själva att det vik-

tigaste nu inte är om det är så att det är folk som har byggt pyramiderna, att 

det egentligen är bönder som har gjort det, eller att det är som de marknads-

för det som, en koppling till Keops pyramiderna. De har skapat en historia 

kring det här och det var presenterat på ett fantastiskt fint sätt. Skulle jag ha 

kommit med bil kilometervis och satt mig bland stenbumlingarna skulle jag 

ha blivit oerhört besviken. Men däremot det fina besökscentret och caféet, 

som man sedan kunde vila en stund på och sedan ta nya krafter och titta yt-
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terligare en stund så tror jag att var väldigt viktigt. Det kanske blev den bästa 

delen på min semester på Teneriffa.  

Jag tror att det här är bra och jag vill tro på det man sa inom näringslivet i 

Eckerö, när man gick samman och började samarbeta kring restauranger och 

caféer. Det gjorde att man fick mer kunder, mycket ger mer. Det vill jag tro 

också när det gäller Sund och besökscentret där. Självklart är det inte Sunds 

kommun som ska stå och sälja kaffe, men museibyrån har också önskat att 

det skulle vara bra om någon annan tar hand om utbjudande av driften av 

det. Det tar massor av tid att få hyresgäster, hålla kontakten och resonera 

med hyresgästerna osv. Sunds kommun har en mycket närmare kontakt med 

invånarna. Det skulle också vara bra om kommunerna mera skulle engagera 

sig i de sevärdheter som vi har i våra kommuner.  

Sedan har jag massor till grundskolan, men jag tror att vi somnar om jag 

tar det. Jag hade också litet om slottet och Ribacka, men det får vi ta en an-

nan gång. Jag tackar för er uppmärksamhet. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det var så mycket information så det är svårt att sålla. Vad 

gäller högskolan så blev man inte riktigt klokare. I budgeten är det bara 

tre meningar om högskolan. Jag tar det som att ministern tänkte högt 

och på slutet kom fram till att det inte blir någon bolagisering av stöd-

funktionerna, som man tidigare hade tänkt utan nu har man en annan 

idé. Vad gäller affärsmässigheten med Michael Sars var det ett krav när 

vi köpte båten, att den skulle generera externa medel. Jag vet inte hur 

det är med det nu, om man har lyckats få in några summor. Det är svårt 

att utveckla högskolan när den ekonomiskt bara har näsan över vatteny-

tan. Hur tänker man att det här ska gå ihop, hur kan man vara en motor, 

men inte få något bränsle? 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! För det första när det gäller bolagiseringen är det precis 

det som jag har försökt förklara under en del av mina 16 minuter. Vi har 

resonerat precis som lagtinget har gått in för att det ska vara en bolagi-

sering. Nu i ett ganska sent skede i diskussionerna, vi jobbar kontinuer-

ligt med frågorna och tar in synpunkter och fördjupar oss i dem och 

vartefter delarna klarnar kan man också komma in på nya inriktningar. 

Att driva det affärsmässigt i landskapets regi är kanske smartare än en 

bolagisering. Vi lämnar ändå inte bolagiseringen innan vi har bestämt, 

fattat ett beslut i grupperna. Sist och slutligen är det lagtinget som behö-

ver godkänna om det är okey att lämna en sådan här inriktning. 

När det gäller avtalet kring Michael Sars är det egentligen så att den 

ambitionen och det som har sagts kring det när jag övertog Michael Sars 

liknade inte mycket av det som stod i intentionerna. Där bär ledamot 

Gunell nog på den största sanningen, det är inte mycket som stämmer 

överens på det som var utlovat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det är vi mycket besvikna över. Det här kändes som ett 

stort svek redan då och har det inte blivit bättre så är det så fortfarande. 

Vad gäller högskolan är det viktigt att lyfta diskussionen och att land-

skapsregeringen ger politiska riktlinjer för hur skolan ska utvecklas och 
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hur man ser på innehållet i skolan och även hur man ser på den framtida 

finansieringen. Är det den här nivån man ska ligga på? Universiteten i 

Finland har ju lyckats rätt så bra och över förväntan med den externa 

finansieringen. Här på Åland verkar vi ligga väldigt lång efter vad gäller 

den biten. Kanske ministern har några nyheter att komma med? 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! När det gäller den externa finansieringen för sjösäkerhets-

centrum och Michael Sars har det ökat och det har också ökat när det 

gäller högskolan. Däremot tror jag att den absoluta lösningspunkten 

kring högskolans utveckling är lagstiftningen och handlingsutrymmet 

som högskolan har. Ett ökat handlingsutrymme ger också ökat bränsle. 

Det är inte i första hand finanserna, man har hanterliga grupper och det 

finns utrymme för nya saker och det finns utrymme för international-

isering och mycket mer, men däremot är man låst vid de gammalmodiga 

avtalen och att man har så litet handlingsutrymme. Man ser sätt som 

man skulle vilja göra saker på, men man har inte instrument att förverk-

liga det. Jag tror att den nya lagstiftningen skulle vara väldigt nödvän-

dig. Allt som vi ska göra står inte i budgeten. Det finns mycket som man 

kan göra fast det inte finns med i budgeten.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! När det gäller sjöfartsutbildningen skilde sig kulturutskot-

tets formulering markant från den modell som rederiföreningen presen-

terade för landskapsregeringen. Jag blev lite bekymrad när jag hörde 

vicelantrådet säga, visserligen positivt, att man ska göra exakt som kul-

turutskottet bestämde. Däremot fick vi inte höra någonting om tidtabel-

len och den fortsatta informationen ingav därför bekymmer. Ministern 

säger att det finns så många olika krafter som drar åt olika håll. Jag för-

står då att både sjömansskolans ledning och några rederier drar åt olika 

håll osv. Jag har lärt mig i ett långt politiskt liv att man måste kunna 

sålla så att det som är i samhällets intresse genomförs snabbt och effek-

tivt. Jag ska återkomma till det i nästa replik. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag tror att vi är helt överens, ledamot Jansson, men där-

emot är det här en förklaring att det tog lite tid. Det tog lite tid att 

komma underfund med att de talade kanske inte med en mun utan det 

kanske fanns nästan diametralt annan åsikt från ett annat håll. Att 

skapa kunskapen hur det egentligen såg ut var inte gjort i en handvänd-

ning. På samma sätt finns det förstås, men det finns det alltid när det 

gäller utvecklingen inom utbildningen, många åsikter inom skolvärlden, 

men det är precis som ltl Jansson säger att den här gruppen nu har hit-

tat en modell som vi tycker att skulle vara den optimala för sjöfartsut-

bildningen. Vi har lyssnat på hur det ser ut runt omkring oss, vad alla 

från facken till redarna, alla håll och kanter, skolorna har sagt och nu 

har vi skapat en modell som vi gemensamt tror på och som vi jobbar vi-

dare från, men som inte är färdig ännu. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag vill gå vidare med den diskussionen och hoppas att 

landskapsregeringen med kraft prioriterar samordningen av utbildning-

arna och marknadsföringsfunktionen i enlighet med vad lagtinget har 

resonerat. Jag hoppas också att bolagiseringsproblematiken underord-

nas, jag förstod på de första replikerna som vi hade att det var bolagise-

ringen som var det viktiga som man först skulle göra och sedan kunde 

man börja med det andra, som jag ansåg att var det viktiga. Jag hoppas 

att det blir en omvänd ordning av vicelantrådets ansträngningar i frå-

gan. Kanske vi till nästa höst har ett resultat i frågan. Alla förutsättning-

ar finns för det. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Ja, det hoppas jag verkligen, ledamot Jansson, däremot 

har jag svårt att ge en tid som jag inte vet om jag kan leva upp till, för jag 

kanske inte har tänkt ordentligt på tidsaspekten, när det kan vara rim-

ligt att genomföra det. Jag ska försöka göra det tills den dag jag blir hörd 

i utskottet. Sedan har det tagit massor av kraft kring bolagiseringen. 

Dels därför att när vi har resonerat att näringen skulle komma med och 

finansiera sjöfartsutbildningen och en investering av simulator har de 

varit väldigt tydliga. De har i och för sig inte krävt att det ska bli en bola-

gisering, men de har sagt att det måste bli en omändring av stödfunkt-

ionerna och lagt mycket krut på det. Fundera nu då i det här skedet att 

vi kanske kan lämna det. Om vi driver alltihop affärsmässigt kanske det 

blir lättare att gå över till bolag. Vi har hittat en modell och jag kan sam-

stämma i önskan om att vi har ett resultat och vi har en ambition att ha 

ett resultat, men jag vågar inte lova att resultatet är där, för jag vill 

kunna hålla det jag lovar.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det var en liten detalj i det långa anförandet som jag fäste 

mig vid och det var när vicelantrådet talade om en dator per elev. Datorn 

är en stor kunskapsbas, det är otroligt mycket som barn och ungdomar 

kan idag, det finns mycket positivt med det här, men som med allt så har 

alla mynt två sidor. Om man tittar på fritidsgårdar t ex i min hemkom-

mun så har man datorer där för att locka dit barnen, spel, Chat, många 

föräldrar som är intresserad av sina barn är bekymrade, det finns också 

en värld utanför datorn att man kan kommunicera med folk face to face, 

om uttrycket tillåts. Jag undrar då, om man går in för att alla elever ska 

ha en egen dator, finns det resurser att följa upp det här, att det inte blir 

spel och lek, att det faktiskt blir ett hjälpmedel, att datorn används på 

rätt sätt. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Seminariet som nätpedagogigprojektet ska arrangera 

kommer att svara på många av ledamot Erikssons frågor. En liten bär-

bar dator, som jag vet att många här i lagtinget har, har inte möjlighet 

och kapacitet att använda spel utan den använder man till att surfa på 
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internet, ta ner kunskap och att användas som skrivverktyg. Tanken och 

ambitionen som jag uppfattade är att skulle var och en av eleverna ha 

det här kunde man på ett effektivare sätt använda det mot lärplattfor-

men. Man ser att allt mera undervisningsmaterial kommer att handla 

om streaming och att man kommer att ladda ner, man kommer att be-

söka hemsidor och man kommer att använda interaktiva undervisnings-

sekvenser osv. Det här skulle underlätta, man har hela tiden sin samling 

av undervisningsmaterial med sig. Det finns säkert en poäng i det här, 

men sedan är frågan om frågan redan är gammal, har de allra flesta en 

dator. Man kan också tänka på rättvisefrågan, på jämlikhetsfrågan, finns 

det tillräckligt, har alla tillgång? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Huvudfrågan var om det finns resurser att följa upp det 

här. Jag inser givetvis det positiva i möjligheten som kunskapsbasen är, 

men finns det resurser att följa upp, att det inte blir spel och lek. Jag tror 

att om man har en liten bärbar dator som man inte kan ladda ner stora 

spel på har man ändå via internet alla möjligheter att fördriva hur 

mycket tid som helst på olika typer av chat och spel. Jag hoppas att man 

funderar på det för det finns trots allt en värld utanför dataskärmen och 

det finns ett stort värde i att kommunicera direkt, ansikte mot ansikte. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det finns också ett jättestort behov av att utveckla social 

emotionell kompetens i skolan, däremot är jag inte någon förespråkare 

på att förbjuda och begränsa. Jag tror på att man ska utbilda och medve-

tandegöra när det handlar om användning av datorer. Vi kommer aldrig 

att komma till att vi ska klara av att säga var studerande får vara och var 

de inte får vara eller att de måste vara hundraprocentigt intresserade 

just nu. Vi klarar inte av att tvinga allihop att följa med på vad vi säger. 

Vi måste väcka ett intresse och undervisningen ska vara så intressant att 

ungdomarna tar till sig den helt enkelt. På samma sätt måste man lära 

sig vad som inte är lämpliga sidor och där man helt enkelt inte ska vara 

där för att man inte vill vara där. Det hör egentligen ganska mycket ihop 

med hur man resonerar när det gäller att säga nej till alkohol, narkotika 

och tobak. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Gällande Jan Karlsgården och upphandlingen där så är det 

enda intressanta hur underlaget såg ut. Är alla medvetna om att köket 

kommer att renoveras om ett år och man kommer att justera hyran, fine, 

då är allt bra. Jag är inte övertygad om att det var så, man har radikalt 

förändrat förutsättningarna från upphandlingen till idag. Kanske det är 

flera som är intresserade av att få bjuda på en modern, fräsch och nyre-

noverad Jan Karlsgård. Då borde man göra om upphandlingen för att 

sköta det här på rätt sätt. 
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Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Upphandlingen var gjord så att man i sitt förslag skulle 

bygga upp ett koncept på vad som ingick i konceptet. I konceptet som 

antogs fanns det ett koncept i nordisk mat som krävde en ombyggnad av 

entrédelen och som krävde en annan logistik i huset. Det fanns ett an-

bud till som hade en annan typ av koncept. Jag har ställt frågan, jag har 

själv inte kompetensen att bedöma det här, och man bedömde att det 

var okey att göra så här. Är man tveksam till det ska man självklart 

granska det här i kulturutskottet. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag hoppas att finansutskottet tittar på det. Det som är 

tråkigt är vicelantrådet Britt Lundbergs argumentation, upphandlingen 

var återigen ganska luddig. Man kan tolka ganska mycket från land-

skapsregeringens sida. Det borde vara mera klart och tydligt att man 

bjuder på någonting på lika villkor. Hur ska man annars kunna bedöma 

prisnivån osv. som företagare och entreprenör, vad landskapsregeringen 

vill ha, man måste sitta med information som bara vissa personer har. 

Hela upphandlingssidan ur landskapsregeringens fögderi är viktigt och 

bör klargöras i alla upphandlingar som görs. Det här var ett felaktigt sätt 

att upphandla på. Kanske finansutskottet tittar på det här. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Regelverket tillåter att man kan ha olika komponenter när 

man upphandlar. Oftast för att sedan kunna visa att man har jämfört 

dem som har konkurrerat och att man har bedömt på ett sätt som upp-

handlingsreglerna kräver. Om man har flera rörliga komponenter där 

man tillåter kreativitet av dem som bjuder så är det oftast så att några 

delar är fasta. Man utgår från det och sedan får man bedöma. Visst är 

det så, ledamot Karlström, att just i det fallet när man kommer in med 

koncept eller något liknande, att det finns ett visst utrymme för att man 

tycker att det är intressant, att det passar in i området eller något lik-

nande som avgör. I det här fallet var det faktiskt så att både konceptet 

och priset var till fördel för den som fick det. Det var inte svårt den här 

gången att avgöra. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Kvällen är ung så jag ber om ordet en gång till. Jag sade tidigare 

att jag skulle lämna högskolan till efter ministerns andra anförande och det 

har jag gjort. När det gäller högskolan på Åland har jag en speciell relation till 

den. Jag har studerat i den och inte bara det, jag har varit elevrådets repre-

sentant i tekniska läroverkets direktion när man började med yrkeshögskole-

projektet. Jag var aktivt med i den processen, det som sedan blev Högskolan 

på Åland och då hade jag också fördelen av att vara här i lagtinget.  

Den här skolan är speciell för mig och det har inte gått riktigt som jag eller 

dem som var med när yrkeshögskolan, som sedan blev högskolan, bildades. 

Organisationen har ganska långt stelnat i sin form och inte utvecklats på det 

sätt som jag hade hoppats. Jag hade hoppats att man skulle gå från limousin 
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till formel 1-bil och bli en verklig spjutspets för kunskap, tillverkning och 

förmedling på Åland.  

Jag trodde mycket på forskningsbiten, att vi i högskolans regi skulle ta 

fram mycket fina idéer, praktisk tillämpad forskning och därigenom utveckla 

det åländska samhället. När det gäller forskningsbiten har det egentligen inte 

gjorts så mycket, man har aldrig haft ett forskningspolitiskt program. Det 

kommer man nu att ta fram, det är jättebra skrivet. Det går trögt och man har 

inte fått till samordningen av forskningen, som skulle vara det absolut viktig-

aste. Undervisningen skulle vara en bisak även om den är viktig, den skapar 

framtida ålänningar, som kan driva de branscher som näringslivet priorite-

rar. 

Man har haft lite otur med rektorsrekryteringarna. Om ni minns mitt en-

gagemang i den förra rektorsrekryteringen, vilket var den valperiodens 

största skandal, bland de större, som spelades upp med allt vad det innebar. 

Nu när man skulle rekrytera rektor valde jag att överhuvudtaget inte blanda 

mig i eftersom jag delvis är bekant med en som sökte jobbet. Jag vill absolut 

inte säga något illa om den rektor som till slut valdes, men jag tror att valet 

föll lite mer på fortsatt klassisk musik än på rock and roll. Det fanns en kan-

didat som kunde ha blivit väldigt utvecklande för högskolan på Åland, nämli-

gen Juan Llorens från Spanien, professor vid ett universitet i Madrid. Det var 

absolut min kandidat och det var förargligt att Juan inte fick den posten. Vi 

har missat ett stort tåg där med många möjligheter.  

Som sagt, vi ska hoppas att även den rektor som blev vald är bra, han är ett 

oprövat kort, men jag vill att det ska gå så bra som möjligt för högskolan. I 

den spanska kandidaten fanns det en otrolig kunskap, ett otroligt nätverk 

som sträcker sig över hela Europa, ett driv, man kan nästan bli kulinarisk och 

beskriva det i sådana termer, vilken kryddig typ och så tar vi inte vara på den 

förmågan. Det är synd och skam tyvärr. Det ska jag inte ha åsikter om, ef-

tersom jag är jävig, men jag vill ha det ändå. Så är det, det är jag helt säker på. 

Så subjektiv är jag. Ja, man får vara subjektiv enligt 9 paragrafen lagtings-

ordningen. 

Jag hoppas på forskningsbiten, det är där vi måste sätta fokus, det finns 

massor av intressanta frön i de branscher som högskolan verkar i, IT-

branschen, sjöfartsbranschen, där man skulle hjälpa branscherna med att ta 

tag i konkreta forskningsbitar. Så fröna, odla dem till plantor och sedan ge 

dem tillbaka till näringslivet så att de kan bli stora träd som vi skördar fruk-

terna av. Det är det som är en sådan här högskolas roll, att hjälpa och i nära 

relation med näringslivet utveckla det. Visst sker det sådana saker i högsko-

lan men det är i väldigt liten omfattning och på väldigt låg nivå tyvärr. Det 

handlar om att skapa framtidens näringsliv och hjälpa näringslivet att formu-

lera det, deras strategiarbete osv. Där hoppas jag att fokus sätts när det gäller 

högskolans utveckling förutom det att det fortsättningsvis erbjuds högkvalita-

tiv utbildning och att man vågar prioritera vilken utbildning man ska ha och 

att man vågar förnya sig, att man kanske vågar sluta med någonting och börja 

med något nytt. Väldigt viktiga saker 

En sak när det gäller besökscentret, kvällen är fortfarande ung ser jag på 

klockan, jag är också lite skeptisk, men dock lite försiktigt nyfiken och positiv. 

Jag ser möjligheter samtidigt som jag hyser stora farhågor med besökscent-

ret. När det gäller placeringen, arkitekturen, tycker jag, i likhet många andra 

här, varför inte ta telegrafen, kanske bygga ett annex. Varför inte, om man vill 
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slå på stort, bygga upp Prästö-tornet som ryssarna aldrig hann med, en iden-

tisk kopia i röd granit. Något som skulle sticka ut. Med all respekt för den ar-

kitekt som har hållit i pennan, tycker jag inte att det här sticker ut. När det 

gäller cafébiten hör jag till dem som tycker att man inte ska konkurrera med 

privata caféer runt om i bygden.  

När det gäller omgivningen tycker jag att man skulle bygga upp Skarpans 

på nytt. Man skulle fastställa en detaljplan så att folk får köpa eller arrendera 

tomter i Skarpans och bygga autentiska hus som det såg ut när Skarpans 

fanns, bo där och verka på vissa villkor. Man måste vara ganska detaljerad 

när det gäller hur husen ser ut på utsidan och dåtidens miljö osv. Det skulle 

bli ett ytterst attraktivt bostadsområde. Då skulle man skapa liv där och man 

skulle också förbinda sig att visa upp så mycket som möjligt av den verklighet 

som fanns. Det tror jag att skulle bli attraktiva tomter.  

När det gäller besökscentret är innehållet viktigt. Det får inte bli en hall 

med montrar där man går omkring och gäspar vid några utställningsgrejer. 

Då måste man ta hjälp av ny teknik. Tänk om man skulle få komma dit och 

klä på sig ytterverktyg, utrustning, en hjälm med kamera och monitorer och 

så går man ombord på ett fartyg som ruskar och gungar. Man får åka med 

fransmännen och engelsmännen när de bombar sönder Bomarsund, man får 

kanske tända på kanonerna, att man får uppleva det här konkret och se de 

stora fästningarna på sikt när man kommer över Lumparen osv. Gör man det 

på det viset så blir det intressant för då får man återuppleva Bomarsund, men 

ska man titta i något fönster på några stenhögar och gäspa vid någon monter 

så tror jag inte att det här är något som sätter sig på folks näthinnor.  

Sedan borde man kombinera det här med något riktigt fräsigt. Kanske man 

skulle ha ett kasino, en satellit till PAF:s kasino, kanske man skulle ta cham-

pagnegrejen och sätta den i Bomarsund samtidigt som man har den i sjö-

fartsmuséet, att det drar dit, det finns ju vissa kopplingar till Frankrike natur-

ligt, som man kan utnyttja, tidsmässigt också. Jag tror att det här är helt av-

görande.  

Sedan är det landskapet och kommunerna som ska göra det här. Ingen av 

dem kan göra sådant här. Visst kan museibyråns sakkunskap användas, men 

sedan borde man få en väldigt driftig entreprenör, typ Dennis Jansson, att ta 

hand om driften, designen, själva upplevelsen i besökscentret. Då kunde det 

bli något speciellt. Förutom i går var det, som ledamot Gunell sade, senast 

som Åland var i världens blickfång, man måste tänka nytt och lite modernt, 

annars blir det inte någon framgång. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Resonemanget om forskningen vid högskolan blev lite 

oklart. Vi måste minnas att det är verksamhet på yrkeshögskolenivå och 

inte på universitetsnivå. Jag hoppas att ledamot Sundman menade till-

lämpad forskning, han sade det en gång i början och sedan inte mera 

och att det då är sådan tillämpad forskning inom smala områden som 

kan utvecklas inom ett framtida modernt åländskt näringsliv. I första 

rektorsutnämningen kommer jag ihåg att det fanns ett visst intresse för 

grundforskning, men det är någonting som universiteten med sina re-

surser måste sköta. 
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Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Man kan väl säga att det varken handlar om grundforsk-

ning eller tillämpad forskning. Till största delen är det tillämpad forsk-

ning, väldigt näringslivspraktiskt inriktad forskning, men till viss del blir 

det på ganska hög nivå om man ser till visionära idéer som finns inom 

det åländska samhället, om hur branscherna ska utvecklas. Det blir nå-

got slags mellanting man borde sikta på. Det ska bli jätteintressant att se 

vilken strategi man väljer i forskningspolitisktprogram, vilken typ av 

forskning, men visst är det som ltl Roger Jansson säger i huvudsak en 

tillämpad forskning om man nu ska välja en etikett. Det beror sedan på i 

vilken bransch och i vilken utsträckning man tar sig an det, men inte ska 

vi börja leta efter några nya grundämnen eller sådant. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! I forskningen inom sjöfarten och de andra områdena som 

vi utbildar i högskolan i, är det inte grundämnen det är frågan om. En 

grundforskning ger underlag för den tillämpade forskningen och med 

det menar jag nog att när ltl Sundman talar om visioner, de visionära 

idéerna, är det också tillämpad forskning. Grundforskningen finns till-

gänglig på nätet vid de stora universiteten. 

När det gäller Bomarsund vill jag absolut inte att det ska utvecklas till 

att det ska vara mycket krigsscener där. Lite kort kan man ta med, men 

det ska vara mera om anläggningen, dess storlek, det civila livet, det mi-

litära livet, sprängningen som var turismens början på Åland, med den 

enorma reklamen som var i Stockholmstidningarna på den tiden, 1854, 

och sedan den långa fredsprocessen som blev resultatet av den här 

byggnationen och sprängningen. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Först när det gäller högskolans forskningsanstalt, om man 

ska välja en etikett, så visst är det tillämpad forskning, men det kan bli 

tillämpad forskning på ganska hög nivå om man går in för det avance-

rade. Den åländska sjöfarten är otroligt bred och till vissa delar väldigt 

avancerad.  

Visst är det som ltl Roger Jansson säger att vi inte ska betona kriget, 

men det var när det small som det började. Det är det som är spektaku-

lärt och man kan ha det som en del av upplevelsen. Den andra delen kan 

vara civilsamhället kring Skarpans, om man får det uppbyggt och folk 

som bor där. Alla historiska berättelser runt omkring skulle man för-

medla. Det är själva förmedlandet som inte ska vara en film man sitter 

och ser på eller en tant eller farbror som berättar det utan man ska få 

den interaktiva upplevelse, att man kan gå omkring och se besökscentret 

i en virtuell värld. Det finns ekonomiskt tillgänglig sådan teknik nuförti-

den, som man kan använda på ett sätt som gör att folk kommer åt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Ja, det var många idéer som fördes fram under anföran-

det. Jag ser egentligen inte några hinder för att införa dem fastän man 
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har genomfört ett besökscentrum i Bomarsund. Jag håller däremot med 

ledamot Jansson om att fokus på kriget är lite anstötligt, jag skulle hellre 

ha mera fokus precis som sades i förra replikskiftet och framför allt lyfta 

fram det unika i frågan, demilitariseringen och neutraliseringen. Den 

lilla motsägelsen som finns är ofta bilden där man har en kanon och så 

säger man att Åland är demilitariserat och neutraliserat. Det kanske 

man kan svänga på och hitta en bättre bild.  

Jag tyckte mycket om idén att bygga upp ett bostadsområde liknande 

Skarpans. Jag ska träffa Sunds kommun på måndag och då ska jag passa 

på och säga att det kom fram i den här debatten. Det var en riktigt mysig 

idé. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Ja det är en mysig idé av många av mina hemställnings-

motioner, som ligger och värmer någon hylla i något utskott, tyvärr. I 

samband med ett besökscentrum skulle det vara jättefint att ha Skar-

pans återuppbyggd. Det finns inte några ekonomiska möjligheter att 

göra det med landskapets medel. Planera det här detaljerat, man kanske 

har ett avtal med markägaren som tar sig an tomterna, bygg upp Skar-

pans på nytt och gör det till ett exklusivt bostadsområde. Det tror jag att 

Sunds kommun kunde nappa på också. Jag vet att det finns intresserade 

sundsbor som har hört av sig om det här. Det ser jag med tillförsikt fram 

emot att det förverkligas. 

Sedan när det gäller upplevelsen är den väldigt viktig, inget gäspande 

vid montrar utan komma dit och få en liten krigsundervisning, man kri-

gar ju för fred också i dag, men betona den viktiga historien osv. Det in-

tressanta kanske är de spektakulära delarna och att få se fästningen i sin 

fulla prakt. När jag såg den bilden för första gången blev jag mäkta im-

ponerad. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det är väl så att man inte kan vara riktigt glad om man 

inte har varit riktigt ledsen, det kanske fordras ett krig för att det ska bli 

fred, det håller jag med om. När det gäller bostadsområdet är det förstås 

långt ifrån landskapets säruppgift att ägna sig åt att stycka tomter osv. 

Det förutsätter i så fall en intressent som vill hantera frågan, men jag är 

inte främmande för att fundera vidare på det. Det är fullt möjligt, men 

vad man tycker och vad som går att förverkliga kan vara två vitt skilda 

saker. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! För att förverkliga den idén måste man kanske för det 

första göra lite utgrävningar och vara beredd på att de stengrunder som 

finns tas bort eftersom man bygger nya hus osv. En viktig intressent, 

Sunds kommun, måste vara beredd att planera och ta ansvar och se att 

planen följs så att man får det kulturhistoriska stuket på hela staden, om 

man kallar den för det. Sedan krävs det intresserade och engagerade fas-

tighetsägare som bygger sitt hus och bor där. Det gäller att ställa upp i 

viss mån och kanske någon dag per år klä sig i gamla kläder och när det 

är gäng i besökscentret visa upp Skarpans. Inte vet jag. Det börjar väl 

med att ministern diskuterar med Sunds kommun så får det gå vidare. 
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Man verkar nog ha en förmåga i Sunds kommun att snappa upp idéer så 

varsågoda. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade 

Ltl Jan Salmén 

Herr talman! Jag hoppar över Bomarsund och jag hade också flera sidor om 

museibyrån, men jag tror att jag lämnar det också. Jag tar lite näringspolitik 

inom Kastelholmsområdet. Det har debatterats redan om värdshusets nyda-

ning, eller vad det ska bli med ombyggnaden. Man får hoppas att det blir en 

nytändning i Jan Karlsgårdens värdshus. Det har varit väldigt bedrövligt un-

der en lång tid, det har knappt varit öppet. Man kan inte annat än önska den 

nya arrendatorn och kocken lycka till och hoppas att han ska få fart på områ-

det. Till och med Jan Karlsgårdens gård har ganska tunt med besök mot vad 

det var förr. Jag hoppas verkligen att det blir en nytändning med besökare för 

området och för hela Kastelholm.  

Sedan har vi slottet, men det tror jag att det egentligen är bara talmannen 

och lantrådet som håller tag i. Jag hoppas att de släpper tyglarna lite och låter 

entreprenörerna använda slottet för sin verksamhet. Det kunde bli en bra 

marknadsföring för Åland om slottet användes lite mera för fester och dylikt, 

att man kunde utveckla hela området och få slottet lite mer nyttjat. Det är lite 

synd på slottet, det kunde användas mera. Jag tror inte att man ens behöver 

ha någon krigisk utrustning på sig för att uppleva slottet invändigt. Det är en 

väldigt fin byggnad att ha saker i.  

Vi får hoppas att det inte blir något krångel med anbudshandlingarna, som 

ledamot Karlström var lite fundersam på. Vi får hoppas att kontraktet med 

arrendatorn är i skick, det har ju varit lite tövligt med den som har haft det 

förut.  

Kungsgården skulle gärna få göras något åt. Ministern sade att det var nå-

got på gång så vi får hoppas att det händer något med kungsgårdens alla 

byggnader, att de blir lite liv och rörelse och lite verksamhet i dem. Det har 

inte använts i den utsträckning som det hade kunnat.  

Jag tar bara den här delen nu och tar det andra en annan gång. Tack! 

Talmannen 

Därmed torde också utbildnings- och kulturavdelningen vara färdigt diskuterad. Sam-

manlagt har vi pratat i 33 timmar så jag hoppas att det mesta har blivit sagt. Ärendet 

remitteras till finansutskottet. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 22.11.2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 

21.02). 
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Plenum börjar  

Närvaroregistrering. 26 ledamöter är närvarande.  

Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamöterna Roger Jansson på grund 

av deltagande i möte med BSPC-arbetsgrupp, Leo Sjöstrand på grund av sjukdom, Jo-

han Ehn p.g.a. av kommunalt förtroende uppdrag och Jan-Erik Mattsson på grund av 

privata angelägenheter. Beviljas.  

Remiss 

1 Godkännande av avtalet med Turkiet för att undvika dubbelbeskattning 

Republikens presidents framställning (RP 2/2010-2011)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?  

Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet. 
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Remiss 

2 Godkännande av stadgan för Internationella byrån för förnybar energi (IRENA) 

Republikens presidents framställning (RP 3/2010-2011)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?  

Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet.  

Remiss 

3 Godkännande av överenskommelsen om samarbetet mellan Finland och Amerikas 

förenta stater för att förebygga och bekämpa brottslighet 

Republikens presidents framställning (RP 4/2010-2011)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?  

Diskussion.  

Ltl Danne Sundman 

Talman! Här skulle lagutskottet kunna bekanta sig med de frågor som upp-

står när man läser om integritet och sådana saker. Vi har i vår närregion sett 

att det finns saker som man kan ifrågasätta när det gäller övervakningar och 

dess bieffekter för vanliga hederliga oskyldiga medborgare. Det är bra om 

lagutskottet har vänligheten att titta på det.  

Talmannen 

Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet.   

Remiss 

4 Införande av bostadssparpremie 

Landskapsregeringens framställning (FR 4/2010-2011)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkänns?  

Diskussion.  

Minister Roger Eriksson 

Herr talman! Det här är en lagstiftningsåtgärd som har visat sig vara efterfrå-

gad. Det innebär tekniskt sett att en ny e) punkt införs i gällande lagstiftning. 

Det har visat sig nödvändigt för intresset har ökat när lånesumman har ökat 

till 125 000 euro. Tanken är att det ska gynna och uppmuntra sparande. Det 

är en viktig stödåtgärd för främst unga nybildade familjer.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Jag har bara ett ord att säga om det här; äntligen! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras 

till finansutskottet.  

Remiss 

5 Förändring av rätten till avbytare 

Landskapsregeringens framställning (FR 5/2010-2011)  

Ärendet avförs från föredragningslistan och upptas till behandling 29.11.2010. 
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Enda behandling 

6 Landskapsrevisorernas berättelse för år 2009 

Finansutskottets betänkande (FU1/2010-2011) 
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2009-2010) 

Enda behandling 

7 Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 

2009 

Finansutskottets betänkande (FU 2/2010-2011) 
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2009-2010) 

Ärendena nr 6 och 7, finansutskottets betänkanden över revisionsberättelserna 

avförs och upptas till behandling 24.11.2010. 

För kännedom 

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

Republikens presidents framställning (RP 5/2010-2011) 

9 Godkännande av avtalet med Marshallöarna om upplysningar i fråga om skatteären-

den 

Republikens presidents framställning (RP 6/2010-2011) 

10 Godkännande av avtalet med Vanuatu om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 7/2010-2011) 

Ärendena upptas till behandling 24.11.2010. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 24.11.2010 klockan 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades 

kl. 13.08). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 27 ledamöter är närvarande.  

Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamöterna Anders Englund och Jan 

Salmén på grund av SLC:s styrelse- och förbundsfullmäktiges möte i Helsingfors. Bevil-

jas. 

Bordläggning 

1 Ändring av vallagstiftningen 

Lagutskottets betänkande (LU 1/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 28/2009-2010) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 1.12.2010. Godkänt. 



  

548 

Bordläggning 

2 Landskapslag om valfinansiering 

Lagutskottets betänkande (LU 2/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 29/2009-2010) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 1.12.2010. Godkänt. 

Remiss 

3 Godkännande av avtalet med Belize om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 5/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns? 

Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet. 

Remiss 

4 Godkännande av avtalet med Marshallöarna om upplysningar i fråga om skatteären-

den 

Republikens presidents framställning (RP 6/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns? 

Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet. 

Remiss 

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

Republikens presidents framställning (RP 7/2010-2011)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns? 

Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet. 

Enda behandling 

6 Landskapsrevisorernas berättelse för år 2009 

Finansutskottets betänkande (FU1/2010-2011) 
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Finansutskottet har behandlat landskapsrevisionernas berät-

telse för år 2009 och särskilt lagt tyngdpunkt på de delar av berättelsen som 

lagtinget gärna ville att vi skulle fördjupa oss i. Det är ett betänkande som fi-

nansutskottet enhälligt har kunnat enas om. Det känns bra. 

Under utskottets synpunkter allmänna motiveringar konstaterar utskottet 

inledningsvis att både de personella och de ekonomiska resurserna bör ses 

över i syfte att säkerställa att en adekvat och tillräcklig revision kan genomfö-

ras. Både landskapsrevisionens och den interna revisionens resurser bör för-

bättras. Den reform av revisionen som planeras bör därtill prioriteras så att 

ett nytt revisionsupplägg snarast kan tas i bruk.  

Utskottet konstaterar vidare att det är en fördel om landskapsregeringen i 

ett meddelande som behandlas samtidigt som berättelsen ger sin syn på de 

olika verksamheterna och åtgärder med anledning av landskapsrevisorernas 

berättelse. Så har skett under några år tidigare, dock inte det här året och inte 

föregående år. Det kan konstateras att det skulle vara en fördel. 
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I samband med det utlåtande som finansutskottet har lämnat till lagut-

skottet finns också påpekanden om hur revision och bokslut samt behandling 

ska gå till så att man har en bättre överskådlig bild. 

Under detaljmotiveringarna under kansliavdelningens förvaltningsområde 

fanns en stor fråga som diskuterades. Det var ärendehanteringen inom land-

skapsförvaltningen.  

Landskapsrevisorerna noterar en väsentlig ökning av antalet öppna ären-

den. Ett relativt stort antal av de öppna ärendena är upp till 4-5 år gamla, 

som får anses vara anmärkningsvärt.  

Utskottet konstaterar att antalet öppna ärenden, som är mer än tre måna-

der gamla, per den 25 oktober 2010 var 839 stycken. Av dessa hänför sig 324 

stycken till år 2009 eller tidigare. Utskottet konstaterar att det finns tydliga 

regelverk avseende hantering av öppna ärenden och att rutiner för uppfölj-

ning finns på plats. Ännu fungerar dock inte ärendehanteringen optimalt. Ut-

skottet konstaterar att under ett flerårigt perspektiv har antalet öppna ären-

den totalt sett minskat. 

Utskott har också erfarit att det tidvis kan förekomma många öppna ären-

den dvs ärenden som är äldre än tre månader. Det är de s.k. stöden som LFA-

stöden och vissa andra periodiserad års stöd inom jordbruket som behandlas 

vid en viss tid. Det är viktigt att se problematiken med öppna ärenden som är 

mer än tre månader gamla ur ett brukarperspektiv så att enskilda får reda på 

var ärendet ligger och en uppfattning om när ett beslut är att vänta. Det är 

därför viktigt att myndigheten informerar enskilda som berörs av ett ärende. 

Utskottet har erfarit att det pågår ett reformarbete avseende ärendehante-

ringen i elektronisk form. Det är framförallt registreringen av ärenden och 

den uppföljning som sker efter det.  

Sedan under jordförvärvsärenden konstaterar revisorerna att landskapsre-

geringen genom beslutet den 7 juni 2010 antagit riktlinjer för hur gällande 

lagstiftning ska tillämpas. Landskapsregeringens beslut från den 29 decem-

ber 2009 ger dock intryck av att rättsläget är oklart för de jordförvärvsansök-

ningar som lämnats in efter detta datum. Samtidigt konstateras att ansök-

ningsärenden som anhängiggörs vid landskapsregeringen enligt förvaltnings-

lagen för landskapet Åland i regel bör tas upp för beslut inom tre månader 

från den dag då ärendet inleddes. Mot denna bakgrund anser revisorerna att 

landskapsregeringens beslut den 29 december 2009 strider mot principerna 

om god förvaltning. Till de grundläggande rättsstatsprinciperna hör att lag-

stiftningen är offentlig och bör kännas till av alla. Det innebär bl.a. att lag-

stiftningen skall vara så tydlig att effekterna av lagstiftningen ska vara förut-

sebara. I detta fall har det inte varit fråga om att lagstiftning saknats. Enligt 

revisorerna har det därför inte funnits lagstöd för, eller någon annan godtag-

bar orsak till att låta de sökande vänta i ovisshet så länge. Revisorerna förut-

sätter att landskapsregeringen vid alla tillfällen tillämpar gällande lagstift-

ning och att principerna om god förvaltning följs vid behandlingen av an-

hängigjorda ärenden.  

Utskottet har i sitt betänkande nr 6/2009-2010 konstaterat följande: ”Ut-

skottet konstaterar att landskapsregeringen är i färd med att vidta åtgär-

der i syfte att förnya och förtydliga regelverket och betonar vikten av att ett 

förnyat regelverk snarast sätts i kraft. Utskottet har erfarit att dessa åtgär-

der även torde innefatta lagstiftningsåtgärder i fråga om plan- och bygg-

nadslagen samt jordförvärvslagen som sannolikt kommer att föreläggas 
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lagtinget under våren. Utskottet förutsätter att lagförslagen föreläggs lag-

tinget under våren 2010.” I sammanhanget kan noteras att självstyrelsepoli-

tiska nämnden har framfört synpunkter på riktlinjerna för tillämpning av 8 § 

jordförvärvslagen. I protokoll nr 20/2009-2010 konstateras bl.a. följande:  

2)" Nämnden finner landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd 

problematisk mot bakgrund av förordningsfullmakten i självstyrelselagens 

21 §. Enligt nämndens mening bör landskapsförordningen därför inte till-

lämpas. 

3) Nämnden poängterar att de av landskapsregeringen antagna riktlin-

jerna, som även kan läsas av allmänheten, måste överensstämma med gäl-

lande lag och bör korrigeras.”  

Utskottet instämmer i revisorernas och nämndens utlåtanden och betonar 

vikten av att landskapsregeringen följer förvaltningslagens bestämmelser och 

principer så att alla behandlas utgående från befintligt regelverk intill dess att 

en ändring av regelverket genomförts. Utskottet understryker därtill vikten av 

att landskapsregeringen skyndsamt arbetar vidare med ärendet i enlighet 

med den parlamentariska kommitténs betänkande. 

Sedan till personalpolitik. Diskussionen om att det gavs för många dispen-

ser ledde till att vi utredde det i utskottet. Vi kunde konstatera att antalet be-

viljade dispenser från framförallt utbildningskrav de senaste 10 åren inom 

den allmänna förvaltningen utgör 31 stycken, i medeltal 3 per år, varav 10 

stycken beviljats under år 2008 och de flesta av dessa beviljades på tjänste-

mannaföredragning, inte på politisk nivå.  

Dispenser kan beviljas i enlighet med lagstiftningen i enskilda fall och av 

särskilda skäl. Den där skrivningen har föranlett en viss diskussion i utskot-

tet. Det är kanske någon som har en annan uppfattning. Utskottet har ändå 

valt att säga att så här ligger det till.  

Utskottet betonar att det i beslutet ska motiveras varje gång varför dispens 

beviljats och konstaterar samtidigt att det är viktigt att möjligheten finns att 

bevilja dispens med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet. En-

ligt utskottets erfarenhet har det förekommit flera dispenser som har beviljats 

utan att motivering har funnits angiven i beslutet. Därför vill utskottet på-

peka detta. 

Sedan finns det även påtalade problem med befattningsbeskrivningar och 

behörighetskrav, inom förvaltningen, som blivit föråldrade borde uppdateras 

när man annonserar ut nya tjänster. 

Sedan till förvaltningen av landskapets fastigheter. Landskapsrevisorerna 

hänvisar till sina tidigare skrivningar. Bl.a. föreslår revisorerna att landskaps-

regeringen intensifierar och påskyndar arbetet med införandet av internhy-

ror. Revisorerna föreslår vidare att landskapsregeringen överväger inrättan-

det av ett fristående fastighetsverk för att ytterligare effektivera fastighetsför-

valtningen. Äganderätten till landskapets fastighetsbestånd kunde därefter 

överföras till fastighetsverket vars verksamhet kunde finansieras med hjälp 

av hyror och arrende. Slutligen anser revisorerna att försäljningen av obehöv-

liga fastigheter kan göras i snabbare takt. Med hänvisning till revisorernas 

skrivning under museibyrån upprepas att det finns många kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader som det är kostsamt att underhålla. Om tillräckliga 

budgetmedel saknas för underhållet måste en snävare prioritering göras så 

att byggnader kan avyttras och deras fortsatta förfall hindras.  
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Ett fastighetsverk skulle effektivera och samordna landskapets resurser i 

fråga om fastighetsförvaltningen samt stöda museibyråns skötsel av kulturhi-

storiskt värdefulla byggnader. Utskottet delar revisorernas uppfattning och 

understöder resonemanget avseende försäljning av obehövliga fastigheter i 

snabbare takt och hänvisar i sammanhanget till det arbete som gjordes i ar-

betsgruppen för användande av landskapsregeringens bebyggda fastigheter. 

För att förbereda fastigheter för avyttring och för att få en bättre effektivitet 

kunde mäklare anlitas då det bedöms ändamålsenligt.  

Idag fick vi höra att man vid försäljningen av Grelsby sjukhus nu har beslu-

tat att använda detta så att man har föregått lagtingets behandling av detta 

ärende.  

Sedan till frågan om Alandica kultur och kongress. Landskapsrevisorerna 

anser att en internhyra för fastigheten borde beräknas i likhet med andra 

landskapsägda fastigheter så att landskapets årliga kostnader för Alandica 

blir synliga i bokföringen. 

Utskottet delar uppfattningen och har erfarit att en internhyra uppgående 

till 15,36 euro per kvadratmeter och månad, totalt 96 200 euro per månad, 

skulle kunna fastställas om avkastningskravet på kapitalet fastställs till 4,5 

procent och avskrivningarna fastställs till 2 procent per år, vilket tototalt ut-

gör en årlig intern hyra beräknad utgående från 6,5 procent av den totala in-

vesteringskostnaden per år. En internhyra ska normalt täcka både ett avkast-

ningskrav på kapitalet samt avskrivningar och värdeminskningar.  

Avsikten med bygget av Alandica kultur och kongress var bl.a. att gynna 

besöksnäringen. I det fall samhällsnyttan överstiger internhyran som fast-

ställs för Alandica så kan man konstatera att satsningen totalt sett var lyckad 

för landskapet. Med anledning härav efterlyser utskottet en utvärdering av 

satsningens samhällseffekter efter viss tid. Framledes borde sådana analyser 

göras vad gäller samtliga landskapets s.k. infrastrukturella satsningar.  

Sedan till finansavdelningens förvaltningsområde, landskapets budget 

2009. Landskapsrevisorerna konstaterar att i bokslutet för 2009 visar resul-

taträkningen ett underskott om 21 872 023 euro. Vid en jämförelse med re-

sultatet för år 2008 konstateras att resultaträkningen då visade ett överskott 

om 7 768 215 euro. Eftersom en överföring om 10 miljoner euro gjordes till 

utjämningsfonden år 2008 är resultatet för år 2009  39 640 238 euro sämre 

än föregående år. Resultatet i bokslutet försämras ytterligare om man beaktar 

skillnaderna i den procentuella andelen av pensionskostnaderna som över-

förs från pensionsfonden till driftsbudgeten för pensionskostnaderna. Hade 

den procentuella andelen år 2009 varit densamma som år 2008 hade under-

skottet uppgått till ca 42 miljoner euro. Revisorerna konstaterar att det kraf-

tigt försämrade resultatet främst beror på minskade skatter och intäkter av 

skattenatur. De inbesparingar som landskapsregeringen har åstadkommit 

uppgår till ca 5,4 miljoner euro. 

Utskottet understryker revisorernas uppfattning och konstaterar att eko-

nomisystemet behöver förändras i grunden så att det blir överskådligt. Anslag 

för drift och investeringar behöver tydligt separeras. Det här är också sådana 

synpunkter som utskottet har lämnat i sitt utlåtande till lagutskottet när det 

gäller behandlingen av den nya finansförvaltningslagen. Vi kommer att åter-

komma till den diskussionen när den behandlas.  

Sedan IT- utvecklingen inom förvaltningen. Revisorerna framhåller att 

landskapsförvaltningens egen IT-utveckling är viktig för hela landskapet. 
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Landskapsregeringens framförhållning har under många år varit eftersatt. 

IT-avdelningens resurser har i stort sett endast räckt till att underhålla be-

fintliga system. Det är därför nödvändigt och av central betydelse att tillräck-

liga resurser avsätts för att följa med en ständigt framåtskridande utveckling. 

Det är ineffektivt och kostsamt att inte kontinuerligt utveckla sina IT-system. 

Målsättningen borde vara att bättre betjäna medborgarna, t.ex. genom att er-

bjuda en 24-timmars förvaltning via elektroniska tjänster. 

Utskottet framhåller att ett väl fungerande IT system är grundläggande för 

effektivering och reformering av den offentliga förvaltningen och att ett så-

dant skulle kunna erbjuda en 24-timmars förvaltning. 

Herr talman! Så till trafikavdelningen och skärgårdstrafiken. Revisorerna 

upprepar sin uppmaning att landskapsregeringen måste utveckla statistik-

hanteringen så att uppgifterna kan användas som underlag för trafikplane-

ringen. Det är viktigt att trafiken fungerar för både pendlare och nyttotrafik. 

En bättre samordning måste dock eftersträvas för att kunna erbjuda en effek-

tivare trafik som är anpassad till den befintliga trafikvolymen. Enligt reviso-

rerna bör också beställningstrafiken, speciellt under obekväm arbetstid, kri-

tiskt granskas i syfte att minimera kostnaderna. Revisorerna anser att den 

viktigaste uppgiften för landskapsregeringen är att minska bemanningskost-

naderna. Revisorerna föreslår att ett avlösningssystem skapas som innebär 

att de ordinarie turerna under normala förhållanden inte förutsätter över-

tidsarbete. Revisorerna efterlyser vidare konkreta åtgärder med anledning av 

den rapport som presenterades den 21.8.2008. Revisorerna har följt med dis-

kussionen om att privatisera alternativt bolagisera skärgårdstrafiken och 

vissa delar av trafikavdelningens verksamhet. Detta kunde bidra till en tydli-

gare rollfördelning mellan beställare och utförare och samtidigt medföra 

bättre målstyrning och kostnadseffektivitet. Revisorernas förhoppning är att 

landskapsregeringen omgående reder ut förekommande organisatoriska och 

andra problem och därmed återställer förtroendet för trafikavdelningen.  

Utskottet stöder fullt ut landskapsrevisorerna i deras iakttagelser. 

Sedan till övriga förvaltningsområden, lagberedningen. Landskapsreviso-

rerna understryker vikten av att landskapsregeringen följer upp arbetsgrup-

pens rapport ”Kvaliteten i lagstiftningsarbetet”, av den 15 december 2009, 

med lämpliga åtgärder så att en effektiv laggranskning införs. 

Utskottet delar landskapsrevisorernas uppfattning och understöder detta. 

Sedan till revisionsverksamheten. Inledningsvis kunde landskapsreviso-

rerna själva konstatera att tillgången till sekreterarhjälp och understöd i arbe-

tet för att kunna granska bokslut och verksamhet inte fanns tillgängligt. Det 

här var mycket allvarligt för revisorernas arbete. Revisorerna liksom finans-

utskottet har varit enhälliga i sin bedömning. Det här är den allvarligaste 

problematiken som fanns under det gångna året för revisionen av 2009. Där-

för hänvisar utskottet till skrivningarna under betänkandets allmänna moti-

vering. Här måste vidtas kraftåtgärder! 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget bringar be-

tänkandet till landskapsregeringens kännedom. Tack, herr talman. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Först vill jag uttrycka lite kritik för att utskottsordförande står 

här och läser upp betänkande som vi har läst hemma och dissekerat or-

dentligt. Man vill gärna ha lite tilläggsuppgifter, sådant som inte står i 
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betänkandet och sådant som utskottet har diskuterat. Det hade varit 

värdefullt. I anledning av det har jag en fråga. På sidan 3 längst ned om 

finansavdelningen, landskapsbudgeten 2009 skriver man: ”De inbespa-

ringar som landskapsregeringen har åstadkommit uppgår till ca 5,4 

miljoner euro.” Det här ger då uppfattningen om att man har sparat in i 

driftskostnaderna i konsumtionsutgifterna. Min uppfattning är att det 

har man inte gjort. Därför är den här meningen rimligen inte korrekt. 

Man har alltså minskat överföringsutgifterna och man har minskat inve-

steringarna. Men hur mycket av 5,4 miljoner menar utskottet att är 

minskning i driftkostnader, alltså i konsumtionsutgifter för landskapets 

del? 

Minister Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Den här texten är ju hämtad från landskapsrevisorernas 

berättelse rakt av. Vad dessa 5,4 miljoner exakt består av har inte ut-

skottet kunnat verifiera fullt ut.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Min fråga är då till utskottets ordförande om han själv 

tycker att uttrycket inbesparing är korrekt när man vill ge en bild av hur 

landskapets ekonomi har utvecklats? Man talar om att minska överfö-

ringarna till tredje part, till delar av näringslivet och kommunerna och 

när man minskar investeringarna. Ska man använda ordet inbesparing-

ar så behöver man tala om driften. Då borde läsaren få information här 

om hur mycket det har kunnat sparas på landskapets konsumtionsutgif-

ter i den här bokslutsjämförelsen. 

Minister Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Jag håller fullständigt med i den frågan. Jag ber att få 

återkomma när finansutskottet behandlar årets budget där vi ska för-

djupa oss i den här utvecklingen som vi fick presenterat som klumpar. 

Det ska specificeras; konsumtionsutgifter och överföringar och investe-

ringar.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Självstyrelsepolitiska nämnden är ju ett politiskt utskott, 

medan finansutskottet är ett sakkunnigt utskott. Utskottet refererar här 

till punkt 3) där man säger att riktlinjerna för landskapsregeringen 

måste överensstämma med gällande lag och bör korrigeras. Det är ju 

synnerligen allvarligt om landskapsregeringen tillämpar riktlinjer som 

inte överensstämmer med gällande lag. Jag utgår från att ni har hört 

sakkunniga i utskottet. Kan utskottet säga på vilket sätt det inte skulle 

överensstämma med gällande lag? Jag ser det här som mycket allvarligt.  

Minister Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det här är då självstyrelsepolitiska nämndens ställningsta-

gande. Finansutskottet har ju inte någon orsak att ifrågasätta sannings-

halten eller verkligheten bakom det som man har skrivit. Det här är ett 

konstaterande. Utskottet har valt att lyfta fram det här. Är det så som ltl 
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Olof Erland säger så visst är det ju allvarligt. Det vet de ledamöter som 

sitter i självstyrelsepolitiska nämnden, när det här protokollet skrevs 

som ju är offentligt för lagtinget åtminstone, att det här är en sak som 

bör korrigeras.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag är förvånad över att ni inte har redogjort för det här el-

ler har hört sakkunniga. Mitt intryck av jordförvärvsdebatten var att 

landskapsregeringen hade behandlat detta med köp av aktier. Det kan 

man mycket väl reglera genom förbehåll i bolagsordningen eller genom 

att avgränsa aktierna till visst område. Det blir ju klarlagt i den debat-

ten. Jag skulle gärna vilja veta vad det är för lag som man då bryter mot 

där? Så här kan det inte få vara ett i parlament att man låter påståenden 

gå vidare och vidare. Det här måste ju klargöras om det är mot lagen. 

Minister Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det bör naturligtvis klarläggas. Vi uppmanar ju landskaps-

regeringen, som beredande organ, att klargöra detta problem som har 

påtalats av en enig självstyrelsepolitisk nämnd. Det fanns inte någon oe-

nighet. Jag råkade av orsak vara en av ersättarna som deltog i självsty-

relsepolitiska nämndens möte. Det fanns inte någon avvikande åsikt i 

den här frågan. Det här var ett konstaterande. Nu skall grunderna för 

beslutsfattande ändras där grunderna har tillkommit. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Roger Eriksson, replik  

Tack, herr talman! Ltl Mattsson nämnde antalet öppna ärenden. Inled-

ningsvis kan jag säga att landskapsregeringen förstås tar till sig uppgif-

terna som kommer fram här i finansutskottets betänkande. Vi har redan 

börjat med arbetet. Vi går nu igenom alla öppna ärenden under kansli-

avdelningens förvaltningsområde under förvaltningschefens ledning. 

Jag kan konstatera att många av de här öppna ärendena är i princip 

klara men de är inte avförda av dessa anhängiggjorda listor. Den proces-

sen har vi kommit ganska långt med redan faktiskt. Verkligheten är nog 

bättre än vad siffrorna låter sig göra gällande. Vi ser också fram emot att 

få snabba upp den här processen med elektronisk dokumenthantering. 

Minister Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det är tacksamt att höra att det rör på sig. Det hade därför 

varit bra med det som vi efterlyste. Landskapsregeringen kunde ha leve-

rerat en form av meddelande om det nya läget som uppstår i samband 

med behandlingen av landskapsrevisorernas berättelse. Utskottet fick 

också erfara att man hade ökat på takten i ärendebehandlingen. Det är 

väldigt bra.  

Det som vi också kunde konstatera, tyvärr, som är kopplat till detta, 

är att den mjukvara som används för registrering är väldigt föråldrad, 

den är uppgraderad i från 80-talet. 
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Minister Roger Eriksson, replik  

Ja, det stämmer. En annan sak som ni har poängterat i ert betänkande 

är problematiken med landskapsförordningar och jordförvärvstillstånd. 

Det står här att den egentligen inte bör tillämpas. I princip är det riktigt. 

Grunderna för individens rättigheter och skyldigheter ska vara på 

lagnivå. Det framkommer också från kommitténs betänkande, att det 

här är en sak som vi jobbar med förstås. Man ska också komma ihåg att 

den här förordningen kom år 2003, dvs efter den nuvarande grundlags-

förändring som kom år 2000. Förordningen har tillämpats både av oss 

och av domstolarna, även Högsta Förvaltningsdomstolen har refererat 

till förordningstexten som finns här. Den är nog inarbetad i vårt system. 

Att låta bli helt rakt av att tillämpa gällande förordning är inte lätt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! I finansutskottets betänkande sägs på sidan 4; ”utskottet 

understryker revisorernas uppfattning och konstaterar att ekonomisy-

stemet behöver förändras i grunden så att det blir överskådligt. Anslag 

för drift och investeringar behöver tydligare separeras.” Jag tycker att 

det är ganska svagt beskrivet av revisorerna varför man i grunden måste 

förändra ekonomisystemet. Jag tycker att finansutskottet har en bra 

skrivning. Kanske ordförande lite närmare kan precisera eller utveckla 

resonemanget? Det är ganska sparsamt här. 

Minister Jan-Erik Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag kan väl gå vidare här. Samtidigt som vi i princip 

behandlade det här, eller just efter, så behandlade vi också vårt utlå-

tande till lagutskottet. Då kommer vi in på just den här biten. Om man 

säger det enkelt så ska budgeten, när man läser den, vara så beskriven 

att man kan följa den. Budgeten ska utgöra stöd för revisorernas arbete 

så att den också kan utläsas i verksamhetsberättelse och bokslut när året 

är slutet. Det är utskottets inställning till hur detta ska se ut. Då måste 

det också till mera IT och mera uppbyggnad. Detta får vi återkomma till 

när vi diskuterar behandlingen av finansförvaltningslagen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag förstod att man alltså behöver mera data och mera fakta. Jag tycker 

att den här skrivningen är lite annorlunda. Den tar fasta på hela budget-

systemet. Man hänvisar till att man kan flytta över överskott och under-

skott mellan åren. Det bidrar till att försvåra läsningen och det gör bud-

geten otydlig. Jag uppfattar det ändå som ett sorts stöd för tanken om 

att ha en sorts budgetering enligt prestationsprincipen. Då får man för 

året vad som är verksamhet, vad det kostar och hur det ska finansieras. 

Ska man uppfatta den här skrivningen så att det åtminstone går i den 

här riktningen?  

Minister Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det är alldeles riktigt. Varje år, isolerat för sig, ska kunna 

läsas från budget till bokslut och verksamhetsberättelse. I det samman-

hanget har också utskottet kunnat konstatera att det finns delar i budge-
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ten som är svåra att behandla exakt så, men de ska ändå gå att utläsa, 

Det gäller t.ex. EU-programmen som är sjuåriga och andra långvariga 

investeringar. Men ändå varje år för sig, isolerat, ska kunna gå att utläsa 

från budget till bokslutet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Flera av de saker som finansutskottets ordförande nu nämner i 

sitt anförande som rör trafikavdelningen är också kända på avdelningen. 

Jag kan passa på att informera här att vad gäller statistikhantering, be-

ställningstrafik, att minska bemanningskostnaden enligt den rapport 

som levererades 21 augusti 2008, att konkretisera tankarna på bolagise-

ring och privatisering, att revidera organisationen att omstrukturera den 

till beställare och utförare, så alla de uppgifterna är påbörjade nere på 

trafikavdelningen. 

Minister Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Jag tackar för de uppgifterna. Jag får väl här igen påverka 

att just ett sådant meddelande, som utskottet efterlyser där landskaps-

regeringen hade kunnat meddela åtgärder som har vidtagits utifrån re-

visorernas rapport, hade varit välkommet. Vi ser fram emot att det fram-

ledes ska börja fungera så. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, herr talman! Under personalpolitik skriver utskottet; ” befattningsbe-

skrivningar och behörighetskrav, inom förvaltningen, som blivit föråldrade 

borde uppdateras”. Det skulle vara bra om förvaltningen skapade en rutin 

om, hur och när uppdateringar görs. Den befattningsbeskrivning som skrevs 

för tio år sedan överensstämmer inte alltid med dagens behov.  

Genom uppdateringar minskar troligen behovet av dispenser som blev en 

stor fråga vid remissen.  

Herr talman! När det gäller förvaltningen av landskapets fastigheter, före-

slår revisorerna bl.a. att landskapsregeringen intensifierar och påskyndar ar-

betet med införandet av internhyror. 

Lagtinget har senaste vecka debatterat budgeten för år 2011 där det fram-

går att kursen är lagd mot internhyror och en fristående fastighetsenhet som 

genomförs 2012. Därmed är liberalerna nöjda för tillfället. 

Så till den ofta debatterade trafikavdelningen. Jag vill börja med ett citat ur 

berättelsen: ”Revisorernas förhoppning är att landskapsregeringen omgå-

ende reder ut förekommande organisatoriska och andra problem och där-

med återställer förtroendet för trafikavdelningen.” 

Herr talman! Det är en mycket allvarlig pekpinne från revisorerna som ut-

skottet stöder fullt ut. Vad beror den förtroendeklyfta på som revisorerna av-

ser? Det är ju inte lätt att veta. Ett exempel som troligen bidragit till att trafi-

kavdelningens förtroende sviktar bland allmänheten kan vara t.ex. de så kal-

lade affärerna.  
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I finansutskottets betänkande nr 8/2009-2010 refererar utskottet till "Mil-

jöutredning vid Trafikavdelningen, Ålands landskapsstyrelse" av den 3 no-

vember 2003. I den rapporten nämns tjärasfalt och det påpekas att miljöfrå-

gorna måste hanteras korrekt.  

Då, 2003, borde åtgärder ha vidtagits omgående men över 6 år senare blev 

det en såkallad asfaltaffär under lagtingsåret 2009-2010.  

Ett annat exempel är schabblet med skärgårdstrafikens turlistor, där dåligt 

förankrade förslag lämnats ut och resenärerna oroats ibland både en och två 

gånger innan allt varit klart.  

Utskottet ger inget recept på hur förtroendeproblemet gentemot allmän-

heten skall lösas.  

Herr talman! Det är troligen alla affärerna som har gett avdelningen dålig 

renommé och det är beklagligt.  

Av budgetframställningen kan man ana att nästa affär med roten i år 2004 

är under uppsegling, bokningssystemet vid Ålandstrafiken. 

Herr talman! Ett litet råd till regeringen, för att återupprätta förtroendet 

för trafikavdelningen: Försök undvika att det blir flera så kallade affärer och 

ha en tillräckligt stor framförhållning i turlistärenden både för bussar och för 

färjor. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ltl Sundblom brukar i allmänhet har synpunkter på de 

färjanställdas lönevillkor. I den här rapporten och betänkandet från ut-

skottet konstaterar man att de stora kostnaderna för skärgårdstrafiken 

beror på övertid. Jag undrar om ltl Sundblom delar fullt ut den här be-

skrivningen som finns både i berättelsen och i betänkandet? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Talmannen vill påpeka att repliker bör rikta sig till det som har 

anförts.  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Finansutskottets ordförande inledde med att säga att man har 

försökt följa upp det som framfördes i remissen till utskottet. Det tycker jag 

att man har gjort. Det är positivt. Det känns meningsfullt att försöka komma 

med nya förslag och idéer när man ser att de följs upp i utskottsbehandlingen, 

Det är jag tacksam för. Däremot har jag inte fått allt som jag har velat man 

det får man ju finna sig i, det är ju demokratins pris. 

Om vi börjar med de öppna ärendena, där tycker jag att utskottet var lite 

väl diffus. Man hade kunnat vara betydligt tydligare. Bland annat när det gäl-

ler detta som man pekar på, att det är viktigt att myndigheten informerar en-

skilda som berörs av ett ärende. Med tanke på hur många öppna ärenden det 

finns, och hur otroligt enskilda medborgare kan få vänta ibland, borde man 

fundera på att införa ett sådant system som finns på andra ställen i världen. 

Har man inte fått ett svar ifrån myndigheten efter två månader så är ansökan 

automatiskt beviljad. Jag tror att det skulle leda till att man får bukt med den 

här typen ”eftersläpningsförvaltning”, om uttrycket tillåts. Det var bra att 

man tog upp den här biten.  

Ltl Barbro Sundback, jag och flera andra förde också ett resonemang varför 

det är så otroligt svårt att göra förändringar i vår förvaltning och varför det är 

så svårt att få in ett ekonomiskt ansvar. Jag pekade också på de effektivitets-
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målsättningar som man har inom riksmyndigheter där man försöker följa 

upp hur många beslut man tar per timme. Med tanke på den ekonomiska si-

tuation som landskapet befinner sig i skulle det ha varit intressant om fi-

nansutskottet hade haft möjlighet att föra ett principresonemang om detta 

och dra slutsatser av det.  

Nu har vi fått betänkandet och man kan fördjupa sig i den biten när det 

gäller budgeten för nästa år. Det är oerhört viktigt att vi får vår förvaltning att 

fungera så bra som möjligt för att kunna bemöta de åländska medborgarna 

på bästa möjliga sätt, på ett kostnadseffektivt sätt. 

Herr talman! Det andra ärendet som jag tänker ta upp är jordförvärvsä-

rendena. Vi vet alla vid det här laget att det beslutet som landskapsregeringen 

tog i juni, där man skulle försöka förbjuda handel med aktier, var inkorrekt. 

Det är inte så mycket mera att resonera om det. Däremot tycker jag att det är 

väldigt bra att utskottet säger så här; "man understryker vikten av att land-

skapsregeringen skyndsamt arbetar vidare med ärendet i enlighet med den 

parlamentariska kommitténs betänkande.” Det skulle vara intressant att få 

någon sorts utfästelse ifrån landskapets sida. Blir det såsom det har blivit 

många gånger förut, att lagtinget säger hur de vill ha det gjort medan land-

skapsregeringen inte följer upp det desto mera? Jag tycker att det är ett väl-

digt viktigt konstaterande ifrån finansutskottets sida att man vill att det ska 

hända mera när det gäller det här arbetet. 

Följande fråga, herr talman, handlar om fastigheter. Där skriver finansut-

skottet; ”man understöder resonemanget avseende försäljning av obehöv-

liga fastigheter i snabbare takt.” Det tycker jag är bra. När det gäller detta 

med fastighetsverk så tror jag att det kan vara viktigt att man försöker ta en 

systematisk process steg för steg. Den första frågan är om vi ska ha ett fastig-

hetsverk eller inte. Om svaret blir ja på den frågan, blir följdfrågan; vad vi ska 

sköta själva? Vad är vi bäst på? Vad är det viktigt att vi håller inom landskap-

ets verksamhet? Vi har olika åsikter i lagtinget om hur många lokaliteter och 

fastigheter vi ska äga eller om man ska hyra ut av privata entreprenörer. 

Framförallt när det gäller fastighetsskötsel, vad kan privata bolag sköta bättre 

än landskapet själv? Här hoppas jag att finansutskottet ser till att man inte 

bara gör konstruktioner som på trafikavdelningen och att det inte leder till 

dess mera än till interna omflyttningar från det ena skrivbordet till det andra, 

utan att man tar ett helhetsgrepp för att få en så kostnadseffektiv och bra fas-

tighetsförvaltning och fastighetsskötsel som möjligt.  

Jag noterade i ett replikskifte angående de inbesparingar som nämndes 

under landskapets budget 2009, att ltl Roger Jansson inte tyckte det var kor-

rekt beskrivet, vilket jag inte heller tycker. Det ger en helt felaktig bild. Man 

pratar om inbesparingar, överföringar ut till allmänheten, t.o.m. när man 

drar ner på bostadslånen klassas det som inbesparing och när PAF-medlen 

minskar blir det också en inbesparing. Det här är någonting som finansut-

skottet måste titta riktigt ordentligt på när det gäller det stora arbetet för året 

i finansutskottet, dvs budgeten för nästa år. Vad är riktigt konkreta inbespa-

ringar och vad är inte inbesparingar? Jag anser nämligen inte att det är nå-

gon inbesparing, fast utbetalningarna blir mindre, när intäkterna ifrån pen-

ningautomatförening sjunker.  

Det som sägs sist från finansutskottet; ”anslag för drift och investeringar 

behöver tydligt separeras”, det understödjer jag å det varmaste. Vi noterade 

alla att finansministern kom in springande under remissdebatten och ville 
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peka på hur kostnadsutvecklingen har varit i olika sektorer. Han hade ett un-

derlag där han blandade ihop både anslag för drift och investeringar. Det blev 

ju fullständigt omöjligt att följa med ett sådant underlag hur kostnadsutveckl-

ing har varit.  

Jag gratulerar finansutskottet. Jag hoppas att ni också har kraft att följa 

upp, så att det leder till någonting. 

Till sist, herr talman, IT-utvecklingen. Det som står här är som ljuv musik 

om texten skulle sjungas: ” IT-systemet är grundläggande för effektivering 

och reformering av den offentliga sektorn och att ett sådant skulle kunna 

erbjuda en 24 timmars förvaltning”. Äntligen, äntligen, äntligen! Det gäller 

bara att få den verkställande makten, landskapsregeringen, att börja enga-

gera sig i de här frågorna.  

När det gäller landskapsregeringens hemsida så är den uppbyggd för in-

ternt bruk. Det är nästan en omöjlighet för en utomstående att hitta om man 

söker olika beslut och om man vill hitta något styrdokument just p.g.a. att 

hemsidan är uppbyggd av landskapets interna beslut. Där har jag en konkret 

fråga; när man har tittat på detta ifrån finansutskottets sida, har man fått nå-

got löfte om att ett hemsidearbete är på gång? Det arbete skulle medföra en 

modern hemsida för vår förvaltning, där skulle det också finnas interaktivitet 

så att man kan fylla i blanketter när man har tid att göra det. Tack, herr tal-

man. 

Minister Jan-Erik Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det var många saker som ltl Anders Eriksson ville ha 

upplysningar om. Jag tror inte att jag hinner med allt. Jag tackar först 

för det positiva bemötande som vårt betänkande fick. 

När det gäller ärendebehandlingen och kopplingen till IT, där upp-

stod det frågor för utskottet. Ärendebehandlingen registreras i ett data-

program som är mera än 20 år gammalt och påbackat med uppdate-

ringar. Systemet innehåller t.ex. inte någon backup som säger till att nu 

är det här ärendet tre månader gammalt och vill ni vara så vänliga att 

skicka ut ett meddelande om det. Till den delen vill jag säga att vi åter-

kommer nog, om inte förr så i samband med finansutskottets budgetbe-

tänkande, men framförallt med anledning av vårt utlåtande till lagut-

skottet om finansförvaltningslagen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Om vi ren konkret uppehåller oss vid hemsidan i det här skedet och inte 

tar hela IT-utvecklingen. Har man fört i finansutskottet ett resonemang 

om att få en mera modern hemsida för landskapsregeringen? En hem-

sida som inte är fullt så svårnavigerad som dagens hemsida.  

Detta med fastighetsverk, de vinster som man tänker sig med detta 

och resonemanget om en helhetsprocess där man i slutändan ser vad 

landskapet ska sköta och vad kan privata sköta, har man fört ett reso-

nemang om detta i finansutskottet? Resten är egentligen riktat till land-

skapsregeringen, som jag hoppas att också kan ta del i den här debatten.  

Minister Jan-Erik Mattsson, replik 

Fru talman! Nej, vi har inte fördjupat oss i de två frågorna desto mera. 

De har funnits med i agendan. Däremot har vi fått information om att 

lantbruksrelaterade blanketter ska finnas tillgängliga över Internet. Det 
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viktigaste är det som vi kallar 24 timmars kontor. Det handlar om kom-

munikation. Finns kommunikationen tillgänglig 24 timmar om dygnet 

och det finns en bra sökmotor, vilket jag utgår ifrån att ska komma, så 

ska det inte vara några som helst problem. Allt handlar om att uppda-

tera över 20 år gamla system. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Så sant, så sant, så sant värderade finansutskottets ordförande. Det här 

har jag påpekat många, många gånger. Jag konstaterar med tillfredsstäl-

lelse att också finansutskottet ser allvarsamt på den här situationen och 

uppmanar landskapsregeringen att göra någonting. Vi får hålla tum-

marna och hoppas på det bästa för den åländska allmänhetens bästa.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell 

Fru talman! Det är uppenbart att landskapsrevisorerna har jobbat med väl-

digt knappa resurser när de har gjort revisionsberättelsen. Det har varit väl-

digt tydligt att resurserna har varit för små. Det är svårt för landskapsreviso-

rerna att utföra ett gott arbete om inte stödet i från landskapsregeringen är 

tillräckligt. Det här har på något sätt präglat både revisorernas arbete men 

också i förlängningen förstås finansutskottets behandling. Här finns ju saker 

som faktiskt är oklara även efter den här behandlingen. 

För det första vill jag understrecka hur viktigt det är att den interna revis-

ionsverksamheten fungerar. Att den fungerar både för landskapets del men 

även för landskapsrevisorernas del. Nu blev detta arbete både försenat och på 

flera punkter borde man ha gjort fördjupningar. 

En punkt som fortfarande blev oklar är meningen om vilka inbesparingar 

som landskapsregeringen gjorde mellan 2008 och 2009. Man skriver att in-

besparingarna uppgår till 5,4 miljoner euro. Men det är fortfarande oklart för 

mig, trots att vi också ställde frågan till revisorernas ordförande, vilken typ av 

inbesparingar som det handlar om. Är det driftskostnader, är det överfö-

ringsutgifter eller vilken typ av inbesparingar har gjorts? Jag hade hoppats att 

finansministern skulle ha varit på plats. Kanske det till och med är lantrådet 

som ansvarar över revisionsverksamheten?  

Annars kan man konstatera att mycket av det som revisorerna tar fasta på 

är viktiga frågor. Det är många förvaltningsreformer, som revisorerna tar upp 

i sin berättelse, som borde göras. Reformerna finns på agendan men de har 

funnits på agendan i många, många år. Jag tycker att det är oklart i det här 

skedet vilken grad landskapsregeringen jobbar med frågorna och hur högt 

prioriterade de här. 

Här nämns åtminstone tre olika verksamheter som på något sätt borde 

förändras och flyttas ut i från landskapsförvaltningens centralförvaltning och 

bli någon typ av fristående myndigheter. Nu ska man väl inte längre tala om 

verk, det är väl en era som är passerad. Det ska vara någon typ av myndighet-

er eller bolag, eller vad ska det bli. På fastighetssidan eftersträvar man en ef-

fektivare fastighetsförvaltning.  

Eftersom landskapsregeringen inte har responderat på revisorernas berät-

telse, annat än från talarstolen, så vore det viktigt att få veta i vilken grad man 
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hanterar de här frågorna. Var ligger fastighetsorganisationen idag? Hur långt 

har det kommit och är det aktuellt? 

Den andra frågan gäller den fristående revisionsmyndigheten som jag 

tycker att blir mer och mer angelägen att få genomförd i takt med att den in-

terna revisionen blir svagare och svagare inom landskapsförvaltningen, ef-

tersom hela revisionsverksamheten är oerhörd viktigt. 

En tredje fråga som jag tycker att ha fallit bort från agendan, men som 

nämns i revisorernas rapport, är räkenskapsverket. Där används också ordet 

verk, men det är väl inte i den bemärkelsen som organisationsform, utan 

mera det gemensamma ekonomikontoret för all offentlig verksamhet på 

Åland. Det är kanske så som vi ska beskriva det. Därifrån skulle man då han-

tera både kommunernas ekonomiförvaltning, löneutbetalningar, landskaps-

myndigheterna och alla till landskapet underlydande myndigheter. Det här 

ekonomikontoret måste ju vara väldigt centralt i det man nu kallar samhälls-

reform. Därför förvånar det mig lite att det har fallit bort från agendan och 

inte mera är med i diskussionerna. Jag efterlyste nog också det här i budget-

debatten men det kom inte mycket respons från landskapsregeringens sida, 

tycker jag. Hur ser tidtabellen ut för detta gemensamma ekonomikontor? Hur 

är det tänkt tillsammans med det som vi kallar samhällsreform? 

En sak som jag också kort vill beröra, men som också är en jättelik reform 

och synnerligen angelägen, är hela IT-utvecklingen inom landskapet. Där var 

särskilt studiestödshanteringen aktuell när alla studeranden skulle få sina 

pengar inför hösten. Med nuvarande system så det enda som landskapet kan 

göra är att tillsätta flera personer som jobbar med pappren och får studie-

medlen utbetalda. Man borde definitivt uppgradera det här och få ett system i 

likhet med det som FPA har idag gentemot rikets studerande. Man kan, obe-

roende om man studerar i Kina eller i USA, sköta sina studiestödsärenden 

över nätet. Det här vore synnerligen viktigt. När det handlar om att fylla i 

blanketter och formulär finns detta även inom flera typer av myndigheter. 

Oberoende om det är ett motorfordonsärende eller olika typer av ansökningar 

så borde det här förbättras. Det här kräver säkert mycket, både resurser och 

planering. Men det är också oerhört väsentligt om det offentliga Åland ska 

kunna spara framförallt i administration. Det är där som det politiskt absolut 

är lättast att göra inbesparingar. 

Jag vill kort också beröra de öppna ärendena. Finansutskottet har tittat 

över en lite längre period. Man kan då se att landskapsregeringen har fått ned 

antalet öppna ärenden. Det går ju i rätt riktning. Men fortfarande är det över 

800 ärenden som är öppna och många av dem, ungefär hälften, är gamla 

ärenden. Nog är det ju lite tråkigt när människor berättar att de lämnade in 

sin ansökan om leaderpengar sommaren 2009 och de har fortfarande inte 

hört ett ord. Framförallt när det gäller anhållan från SKUNK, skärgårdsung-

domarnas egen organisation, deras brev om bilpooler har fortfarande inte 

blivit besvarat, vad jag vet. Det är ju väldigt tråkigt av flera olika orsaker, bl.a. 

därför att unga människor som tar ett politiskt initiativ, de, om några, borde 

få hög prioritet. Man borde svara så fort som möjligt oberoende om det blir 

ett ja eller nej eller en väg som visar hur man jobbar vidare. Man borde ge nå-

gon typ av respons, annars dödar man omedelbart ett intresse och en låga 

som finns där. Det här ärendet, om något, borde man försöka leta upp och så 

fort som möjligt ta kontakt med berörda. Tack, fru talman. 
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Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack fru talman! Ltl Gunell pratade om fastighetsverk. Det framgår av 

budgeten 2011 att man har som mål att inrätta en mera fristående fas-

tighetsenhet under 2012. Där finns informationen, tycker jag. Det är inte 

något större frågetecken sedan. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det återstår att se, ltl Sundblom. Jag har varit här sedan 2003. I varenda 

budget har det stått någonting om den här saken. Det har gått i samma 

riktning. Det är en sak att skriva och en annan sak att få det gjort. Vi får 

hoppas att det är verkställt 2012. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag har dessvärre inte några exakta besked att ge om de 

ärenden som fortfarande är öppna och de exemplen som nämndes, or-

ganisationen SKUNKS ansökan om svar på frågan om bilpooler. Jag har 

exakt samma uppfattning som ltl Gunell, det ska vara en hederssak för 

en fungerande landskapsförvaltningen att kommunicera med invånarna 

på Åland. Vi är ju här för att utföra uppgifter och säkerställa oss om att 

ålänningarna har det bra. Det har blivit något bättre, som det sades, 

men bra är det inte förrän vi kan hantera alla ärenden på utsatt tid.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Nej, det borde ju vara synnerligen angeläget att landskapsmyndigheten 

följer förvaltningslagen. I det här fallet fallerar det på flera håll, vilket 

revisorerna har påpekat. Finansutskottet ber att landskapsregeringen 

ökar sin uppmärksamhet på detta och att man tar kontakt med dem som 

inte har fått svar på sin anhållan. Jag tror också att det finns anledning 

att titta närmare på Leader. Människor väntar på svar på ansökningar 

som de har lämnat in för länge, länge sedan. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Det är lite nedslående att så få från regeringen är närvarande när 

vi diskuterar den här frågan. Det är kanske ett av de viktigaste tillfällena när 

vi i lagtinget ger ganska kraftiga besked till regeringen om behov av föränd-

ringar och förbättringar. Lite så har det nog varit den senaste tiden, lantrådet 

lyser med sin frånvaro och resten av ministrarna är här några minuter nu och 

då. Någon riktig dialog, som det brukar pratas om från regeringens sida, vill 

det inte bli. Det är illa, det behövs nog mera dialog och diskussion. 

I samband med remissen tog jag upp frågan om dispenser. Jag är väldigt 

glad över att finansutskottet tittade närmare på den frågan. Jag tycker nog att 

det visade sig vara befogat. Jag tog då upp ett särskilt exempel som jag tycker 

att belyser problematiken på många sätt. Det är ett ärende som rör utbild-

ningsavdelningen. Jag tycker att man borde utannonsera tjänsten på nytt ef-

tersom dispensbesluten var felaktiga, om man ser till kraven i förvaltningsla-

gen. 
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En annan tjänst som jag också tycker att det blev lite tokigt med är chefsju-

risttjänsten. Man anställer en person som får dispens för att sökanden inte är 

jurist. Det är nog lite konstigt. Det är ju som man skulle anställa någon kirurg 

på sjukhuset, men han eller hon är egentligen inte kirurg utan har andra 

kompetenser. Det är inte riktigt trovärdigt med den typen av personalpolitik. 

Jag känner inte till de människor som berörs av det här och jag har ingen 

åsikt om deras lämplighet för jobben, säkert klarar de av det som så många 

andra.  

Vi har ju ett mycket skarpt system hur man anställer folk till tjänster, sär-

skilt ledande tjänster inom offentlig förvaltning. Om man börjar tumma på 

detta så det första som man misstänker är att det handlar om politisk favori-

sering. Att motbevisa detta är ganska svårt. 

Rektorstjänsten vid Ålands folkhögskola innehåller flera element som visar 

hur tokigt det kan gå. Tjänsten var utannonserad två gånger och den fick flera 

behöriga sökanden. Trots det, beslöts, på enskild föredragning av ansvarig 

minister, att tre personer som icke var behöriga skulle få dispens. Så i nästa 

ärende anställdes en person, som hade fått dispens, först på prov för ordina-

rie tjänst. Regeln är att man kan bevilja dispens i enskilt fall av särskilda skäl. 

Men som jag ser det så gjorde man en massa fel här. Man gav tre personer 

kollektivt dispens med hänvisning helt diffust till deras allmänna kvalifikat-

ioner och med tanke på jobbets krav. Jag ser inte att man behandlar de en-

skilda sökandena skilt för sig.  

Det andra är; vad är det särskilda skälet? Är det på det viset att det bland 

de behöriga inte fanns någon som var lämplig? Men hur vet man detta? Hade 

man hört dem? Kan man alltså i ett rättssäkert system förbigå dem som är 

formellt behöriga och välja en person på dispens? Antagligen kan man det. 

Jag tycker inte att det är rätt. Jag tycker här att regeringen har brutit allvar-

ligt mot bestämmelserna i förvaltningslagen.  

Förvaltningslagen är ju mycket bra. Den talar om fyra viktiga principer; 

jämlikhetsprincipen, ändamålsenlighetsprincipen, objektivitetsprincipen och 

proportionalitetsprincipen. I det här beslutet tycker jag att man har brutit 

precis mot varenda en sådan här princip. Man ska inte heller ta i bruk mera 

makt än vad som behövs för att tillsätta en person på en tjänst som är utan-

nonserad och där det finns behöriga sökanden. Då måste landskapsregering-

en börja ha någon sorts förbehåll; till den här tjänsten behöver man nödvän-

digtvis inte vara formellt kompetent.  

Jag tycker, fru talman, att man bör utannonsera Ålands folkhögskolas 

tjänst på nytt och göra det på det sätt som lagen föreskriver. Sedan hoppas 

jag att det blir ett slut på det här sättet att driva personalpolitik. 

Idag fick vi en rapport om halvtidsutvärdering av landsbygdsprogrammet. 

Landskapsrevisorerna tar upp det här också. Det var synd att inte rapporten 

kom tidigare för då hade revisorerna haft möjlighet att granska den. Men det 

får väl nu finansutskottet ta på sig. I den rapporten sägs det, som socialde-

mokraterna har påstått, att LBU-pengarna koncentreras till jordbruket och 

att man tycker inte att det är så bra. Samt att man kritiserar tanken att flytta 

från en axel till en annan, som lagtinget gjorde här för en tid. Men som sagt 

var, det har inte finansutskottet behandlat, utan det får väl bli en annan 

mässa om den saken. Tack.  
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Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Revision och en god förvaltning är grundpelare i ett rätts-

samhälle. Jag är nöjd med det som vi säger i budgeten och de förarbeten 

som har gjorts inför en ny revisionsverksamhet som jag tror att blir bra. 

Vi känner också att systemet med att landskapsregeringen diskuterar 

revisorernas berättelse, med det bristande intresse som finns, är också 

någonting som ska moderniseras. Därav förslagen i finansförvaltnings-

lagen om att lagtinget ska kunna diskutera ett bokslut jämte revisorer-

nas synpunkter på bokslutet. Jag tror att det här blir en väldigt bra re-

form. Det kommer att vitalisera den diskussion som nu bedöms vara nå-

got för lam. Två stora förslag till reformer ska kunna bättra på det här 

väsentligt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det krävs säkert någon sorts förändring för att intresset här ska öka. 

Det här är ju väldigt avslaget, vilket är lite obegripligt, tycker jag. Folk h 

bedömer tydligen den här debattens betydelse på olika sätt.  

För att diskussionen om bokslutet verkligen ska bli transparent är jag 

av den bestämda uppfattningen att vi måste övergå till affärsbudgetering 

eller budgetering enligt prestationsprincipen och att bokslutet ska följa 

det. Man ser att inte ens revisorerna lyckas läsa resultatet för 2008. Man 

håller på att flytta överskott och underskott mellan åren. Det är ju bara 

att flytta pengar, man talar inte om vad som verkligen har skett i verk-

samheterna under det gångna året. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag vill bara informera att lantrådet idag hörs av ekonomi-

utskottet i en mycket viktig energipolitisk fråga. Hennes skäl till att vara 

på annat håll är fullt berättigade. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det är de säkert. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Jan-Erik Mattsson, replik 

Fru talman! Eftersom det är finansutskottets betänkande som vi disku-

terar så utgår jag ifrån att det som står i betänkandet också ska stå till 

grund för diskussionen.  

När det gäller dispenser, som specifikt nu påtalades, så har inte fi-

nansutskottet funnit att det har begåtts några fel. Vi har inte fått in-

formation om att något fel skulle ha begåtts vid beviljande av dispenser i 

sak. Däremot påtalar vi att det i beslutet ska framgå varför dispens har 

beviljats och det framgår inte, vilket är ett formellt fel. Men det är inte 

ett fel i grunden för beviljande av dispens. 

Jag nämnde tidigare i mitt anförande olika skäl till varför man bevil-

jar dispenser och när man beviljar dispenser. Om man har beviljat tre 

personer dispens så har man konstaterat att det i tre enskilda fall finns 

grund för att bevilja dispens. Därmed har man beviljat dem dispens. Jag 

återkommer.  
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Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det där är att leka med ord. Har inte utskottet tagit ställning till tjäns-

temannalagen där det står att om det finns särskilda skäl? Vilket skulle 

det vara i fråga om den här rektorstjänsten vid folkhögskolan? Det fanns 

ju flera kompetenta sökanden. Att man överhuvudtaget tar upp dispens-

frågan? Landskapsregeringen kan i ett enskilt fall medge undantag från 

de behörighetskrav som föreskrivs för en tjänst. Om man tänker på möj-

ligheterna till besvär, så är det ju väldigt svårt om de klumpas ihop i ett 

beslut och gäller tre personer med helt olika bakgrund.  

Minister Jan-Erik Mattsson, replik 

Fru talman! Utskottet är enhälligt i sitt ställningstagande till att några 

fel inte har begåtts, märkväl. När det gäller beviljande av dispenser av 

den påtalade tjänsten vid folkhögskolan så var det frågan om huruvida 

en utbildning uppfyllde kraven på utbildningsnivå. Det konstaterades 

att den gjorde det och därmed kunde den sökande anställas i anställ-

ningsförhållandet.  

Utskottet påtalar också att vi har föråldrade befattningsbeskrivningar 

med kompetenskrav och sådant och det ställer till sådana här problem. 

Därför har utskottet valt att påtala att det här problemet måste rättas 

till. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag har hört att utbildningen var likvärdig när det gäller 

den sökande som fick jobbet. Men varför gav man då dispens? Det gör 

hela förfarandet ännu mera konstigt. Utbildningen godkändes som 

grund för dispens men det står inte någonting sådant i beslutet. Vem 

som har fel och vem som har rätt kan bara en domstol avgöra. Jag tycker 

att det är fel att tillämpa tjänstemannalagen på det här sättet. Ordfö-

rande för utskottet sade själv att man inte har motiverat alla dispensbe-

slut. Det är också fel. Det finns ingen motivering till de här tre dispen-

serna. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Roger Jansson 

Fru talman! Låt mig konfrontera landskapsregeringen, när det gäller revis-

ionsverksamheten, och här i plenisalen representerad av sin finansminister. 

Det är en fråga för hela landskapsregeringen och särskilt för lantråd och vice 

lantråd också.  

Finansutskottets ordförande läste upp texten under revisionsverksamheten 

där revisorerna är mycket missnöjda med sina resurser. Jag tycker att hela 

revisionsberättelsen andas sådana problem. Man har inte resurser. Vad inne-

bär detta? Ja, det innebär att den av lagtinget utsedda och ledda revisionen 

över landskapsförvaltningens fögderi försvåras kraftigt av landskapsregering-

en. Jag vill inte säga att man inte vill bli granskad ordentligt. Men när vare sig 

den interna revisionen ges tillräckliga resurser eller lagtingets revision ges 

tillräckliga resurser så blir slutsatsen och effekten av detta att granskningen 
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av landskapsregeringen är delvis för fäfot. Det blir inte någon tillfällig 

granskning av landskapsregeringens fögderi. Det här är en av de största bris-

terna som man kan tänka sig i ett demokratiskt system.  

Min uppmaning till landskapsregeringen är att omedelbart tillse att både 

den interna revisionen, såsom den är beslutad av lagtinget, och landskapsre-

visorerna ges de resurser som erfordras för att vi här i lagtinget och våra 

medborgare ska kunna vara nöjda med granskningen av landskapsregering-

ens fögderi. 

Jag hade ett replikskifte med finansutskottets ordförande angående vad 

utskottet avsåg med texten; ”de inbesparingarna som landskapsregeringen 

har åstadkommit mellanbokslut 2008 och 2009 uppgår till 5,4 miljoner 

euro”. Jag noterade att det var ett exakt citat ifrån revisionsberättelsen, sidan 

20, under den feta stilen. Jag är också intresserad av den här typen av frågor 

och jag har läst bokslutet i detalj. Det visar sig att den här summan minus 5,4 

miljoner euro är ett sammandrag för verksamhetens kostnader, som då slutar 

på minus 5,4 miljoner. Men, där har inköp av tjänster minskat med 5,7 miljo-

ner. Revisorerna har inte haft möjlighet till någon analys av den här delsum-

man.  

Personalkostnaderna minskar med 2, 5 miljoner. Här har inte heller någon 

analys gjorts, vilket är nödvändigt när man bollar med den här typen av 

sammanfattningar.  

Det kanske viktigaste, som borde ha analyserats, är att de olika överföring-

arna av kostnader för aktivering har sjunkit från 16 miljoner till 11 miljoner. 

Därmed påverkar det här beloppet ganska kraftigt. Det finns inte heller nå-

gon analys av detta, vare sig landskapsregeringens berättelse eller i revisorer-

nas berättelse. Det är synnerligen väsentlig information vid analys av ett bok-

slut av ett resultat för åren.  

Vi har sagt att antagligen inkluderar den här summan också överföringsut-

gifter, men knappast investeringsutgifter. Men summan innehåller inte heller 

överföringsutgifter, som vi hade en uppfattning om att hade minskat ganska 

kraftigt. Faktum är att nettoöverföringarna till tredje part i bokslutet för 

2008 och 2009 har ökat med 5 miljoner euro, 83 miljoner netto till 88 miljo-

ner netto.  

Någon redovisning över gjorda investeringar kan jag inte hitta i bokslutet, 

inte i verksamhetsberättelsen och inte i revisorernas berättelse. Det här är en 

mycket väsentlig information varje år att ge i varje form av bokslut. I företa-

gens verksamhetsberättelser finns det alltid väldigt tydligt angivet. Men inte 

här hos oss. 

Fru talman! Resurserna till revisionen är ett mycket allvarligt påpekande 

från vår sida. Det måste åtgärdas. Annars måste vi börja misstänka land-

skapsregeringen för att inte vilja bli granskad såsom lagstiftningen och lag-

stiftningsbeslut ålägger landskapsregeringen att bli. 

Det andra som jag vill ta upp med anledning av revisionsberättelsen är 

skärgårdstrafiken. Där är revisorerna mycket tydliga. De har åtminstone fyra 

betydande besparingsförslag, egentligen flera för varje förslag innehåller flera 

delar, särskilt det sista. 

Man skriver; ”man ska kunna erbjuda en effektivare trafik som är an-

passat till den befintliga trafikvolymen.” Det är ju ett självklart påpekande 

och som vi ifrån vår sida år ut och år in har försökt uttrycka på olika sätt. Men 

landskapsregeringarna genomför ju inte särskilt mycket av det här. Delvis gör 
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man det i samband med omläggningar av turlistan, men det är ett fruktans-

värt liv varje gång och så backar landskapsregeringen hälften eller mer än 

hälften.  

”Beställningstrafiken, speciellt under obekväm arbetstid, måste kritiskt 

granskas” skriver revisorerna. Man skriver; ”att ett avlösningssystem måste 

skapas som inte förutsätter övertidsarbete”. Det här är kanske en av de 

största enskilda posterna som man rätt snabbt kan åtgärda för att få mera 

trafik för pengarna.  

Sedan någonting som jag inte kan analysera själv men som revisorerna 

skriver, och utskottet har inte gjort någonting annat än att de har sagt att de 

understöder; ”revisorerna efterlyser konkreta åtgärder med anledning av 

den rapport som omnämns ovan och som presenterades den 21.8.2008.” Det 

är över två år sedan. Om allt detta skriver utskottet; "utskottet stöder fullt ut 

landskapsrevisorerna i deras iakttagelse.” Självklart, när det kommer ett så-

dant besked ifrån lagtinget så förutsätter man att trafikministern ställer sig 

upp här och redogör för de olika punkterna som revisorerna har önskat att 

man åtgärdar. Att man redovisar inför lagtinget vad finansutskottet vill ha 

gjort och hur landskapsregeringen ställer sig till de mycket väsentliga påpe-

kandena. Nix, ingenting!  

Avslutningsvis, fru talman, på sidan 20 skriver revisorerna; ”man har er-

farit att finansavdelningen utreder ett nytt ekonomisystem som ska ligga till 

grund för ett räkenskapsverk.” De där hör ihop med varandra. Jag vill att fi-

nansministern, när han begär ordet, redogör för dagsläget när det gäller 

detta. ”Målsättningen är att det nya systemet också ska kunna användas av 

ÅHS.” Det vore ju bra om ÅHS styrelse hade fått information om detta, annat 

än att man antagligen ska bli en del av räkenskapsverket och man har en 

mycket konstig skrivning i förslaget till finansförvaltningslagen när det gäller 

ÅHS, som man inte avser att fullfölja men som man ändå vill att ska stå där.  

Sedan skriver revisorerna; ”detta skulle möjliggöra en effektivering av 

kommunikation mellan ÅHS och finansavdelningen.” Ja, jag har varit med 

ett antal år och sett hur kommunikationen har fungerat. Jag vet inte om dik-

tat uppifrån är det som erfordras. Jag tror nog att det är interna organisato-

riska frågor på finansavdelningen som skulle erfordras när det gäller att 

kunna hantera sina satelliter. 

Talmannen 

Begäres ordet?  

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Den här revisionsberättelsen har inte bemötts av landskapsre-

geringen av hur man har hanterat de här frågorna. Jag förstod på lantrådet, 

när ärendet kom till lagtinget, att man skulle besvara lagtingets frågor munt-

ligen det här året eftersom processen såg lite annorlunda ut. Nu har vi ifrån 

lagtinget ställt flera frågor. Frågor som berör fastighetsverket, räkenskaps-

verket, och frågor vad de s.k. inbesparingarna på 5,4 miljoner har bestått av, 

men ingen tänker begära ordet och ingen tänker svara. Vad är det här för 

någonting? Jag anser att landskapsregeringen behöver bemöta lagtingets frå-

gor och ta dem på allvar. Det är inte bara jag som har ställt frågor, det är 

också andra ledamöter som har ställt frågor. Det här var förfaringssättet det 

här året. I övriga normala fall bemöter landskapsregeringen frågorna i ett 
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meddelande till lagtinget. Något meddelande har vi inte fått i år utan det 

skulle ske muntligen. Var är ministrarna? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag är tacksam för att ltl Gunell ändå stannar kvar för att 

delta i replikväxlingen. 

När det gäller de frågor som har ställts till mig gällande räkenskaps-

verk så måste vi komma ihåg att frågeställningen kommer nu efter att 

revisorerna har gett sina synpunkter till lagtinget och efter att finansut-

skottet har behandlat det. Finansutskottet har haft möjlighet att ställa 

frågor direkt till respektive ledamot och till andra sakkunniga under be-

handlingen. Det har förmodligen klargjorts i den mån som det har kun-

nat klargöras. Men när det kommer nya frågor här i lagtinget, som inte 

är ställda tidigare av finansutskottet, det gör att vi är något oförberedda. 

Men absolut, om frågan kommer upp till behandling senare så ska jag 

redogöra för räkenskapsverksfrågan och också för andra frågor. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Då föreslår jag att ärendet bordläggs till måndagen den 29 november, så 

att landskapsregeringen får tid att förbereda sig.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Förslaget kom i en replikväxling men det går säkert att 

korrigera det senare. Absolut, revision är, som jag sade här tidigare, en 

hörnpelare i ett rättssamhälle och i en god förvaltning. Frågor ska disku-

teras, de ska ställas och frågorna ska besvaras och diskuteras, allt med 

målet att vi ska få en bättre förvaltning. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag hoppas det. Jag var lite rädd när jag såg att debatten ebbade ut och 

frågorna kvarstod. Då är frågan när och i vilket forum tänker landskaps-

regeringen ta lagtingets frågor på allvar och återkomma med den in-

formation vi önskar? Det är bra om förslaget om bordläggning tas på 

allvar och erhåller stöd så har minister Perämaa all chans att titta på vad 

som återstår att ta upp till diskussion.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Förslag om bordläggning måste komma i en taltur. Jag uppfat-

tar att ltl Gunell begär taltur så småningom.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Den kommer nu, jag föreslår att ärendet bordläggs till den 29 

november. Det är ju passligt att understöda förslaget då. 

Jag har inte tänkt uttala mig idag förrän jag hade hört landskapsregering-

en. Det är precis såsom ltl Gunell säger, att det skulle komma muntliga redo-

görelser, eftersom inte meddelandet har kommit, som tidigare kom, som ru-

bricerades landskapsregeringens åtgärder med anledning av landskapsreviso-

rernas påpekanden. Varför har inte detta kommit? Därför att revisionsberät-

telsen var sen. Varför var revisionsberättelsen sen? Ja, som ltl Roger Jansson 

var inne på, därför att revisorerna inte har haft tillräckliga resurser i form av 

hjälp från internrevisionen.  
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När jag hörde debatten i vaktmästarens rum över högtalaren och att debat-

ten tänkte ta slut med det som ltl Roger Jansson sade så ändrade jag mig och 

gick in och begärde ordet. För så här kan det ju inte sluta. Vad liknar det? 

Som ltl Roger Johansson konstaterade, det är ju detta som är det allvarliga. 

Revisionen fungerar inte. Vår politiska revision, lagtingets revision fungerar 

inte som den ska och den interna revisionen fungerar inte som den ska. Det 

är ytterst allvarligt att man genom att dra ner resurser försöker motverka att 

man granskas. Det här är, som en numera bortgången f.d. legendarisk politi-

ker sade. grunden till pudelns kärna, i demokratin. Att revisionen fungerar är 

grunden till pudelns kärna.  

Jag hade åtminstone sett fram emot att det som inte har hunnits med av 

revisorerna skulle ha hunnits med i den här debatten och att vi skulle ha fått 

förklaringar av landskapsregeringen. Men det har vi inte fått. Jag ser inget 

annat alternativ än att bordlägga ärendet och att landskapsregeringen är när-

varande och ger svar på tal på måndag. Annars måste vi bordlägga det ytterli-

gare än gång. Ett sådant här ärende kan man inte släppa. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag ber att informera att inkommande måndag måste jag 

tillbringa tiden på ett nordiskt finansministermöte i Oslo. Ställs kravet 

att jag ska svara på frågorna så får jag möjligen prioritera om eller leve-

rera uppgifterna via någon annan regeringsledamot.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det räcker med att lantrådet står till svars för landskaps-

regeringens fögderi. Jag tror att lantrådet också kan svara på de frågor 

som ställdes i den här diskussionen till finansministern.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Det är lite märkvärdigt att oppositionen tar till sådana 

brösttoner nu angående regeringens svarande på frågor. Under ut-

skottsbehandling fanns det inte något behov av oppositionen att höra 

regeringsledamöterna utom lantrådet. Lite märkligt är det ju. Det är ju 

ändå i utskottet man kan höra och ta reda på de saker som är intres-

santa. Jag tycker att man lite kan ta spetsen av den här enorma kritiken. 

Jag tycker nästan det är oansvarigt att insinuera att det är frågan om 

någon sorts vilja från regeringens sida att inte vilja bli granskad. Vi vet 

alla vilka resurser revisionen har haft och vilka försök det har gjorts för 

att förbättra det.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Till att börja med så är det ju inte finansutskottets roll att 

ta reda på vad landskapsregeringen ska göra med anledning av reviso-

rernas kritik. Förut har det kommit ett meddelande. Det sades när vi 

frågade i finansutskottet, som mycket riktigt konstaterades av ltl Gunell, 

att det skulle komma muntliga besked, en muntlig beskrivning denna 

gång. Det har vi inte fått. Det kommer ju inte heller om det inte har 

kommit vid det här tillfället. Därför måste ärendet bordläggas.  
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Inte är det brösttoner och oskälig kritik att kräva ett besked, svar på 

frågor, där ett enigt finansutskott också med ltl Eklöw har understrukit 

de brister som revisorerna säger. Framförallt när det gäller den interna 

revisionen av landskapsrevision, den frågan är av helt division. Om inte 

revisionen fungerar hur skulle man då få reda på allt annat som inte 

fungerar?  

Särskilt i dessa spartider och tider av reformer är det jätteviktigt att 

revisionen fungerar. Den är också till stor hjälp om den fungerar så att 

det blir enklare att rationalisera och effektivera. Det borde ligga i allas 

intressen att lösa det här. Därför vill vi höra hur och när man avser att 

lösa det.    

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Jag håller med. Jag har ju varit med i utskottet och under-

strukit att revisionen måste fungera. Om det inte finns folk som har ka-

paciteten att revidera så hur ska man lösa det då? Lite överord tycker jag 

att den här kritiken går ut på.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag tycker att man från liberalernas sida ska vara lite öd-

mjuk när det gäller att tala om särskilt den interna revisionen med tanke 

på det som har skett där och de politiska förtecken som förvaltningsåt-

gärderna har haft där. Jag tror att man inte ska anklaga andra för att ta 

till fel metoder när det gäller den saken.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Jag föreslår bordläggning till onsdagen den 1 december. Jag 

tycker att det är viktigt att också finansministern har möjlighet att delta i den 

debatten.  

För vår del, vad gäller att kunna ställa frågor, så är vi inte representerade i 

finansutskottet. Det gör det lite svårare för oss att ställa frågor, som ltl Jans-

son här gjorde i en tidigare taltur. Jag tycker att man också bör tänka på det 

när man diskuterar detta vidare.  

När det gäller de resurser som finns till förfogande för revision så våra av 

lagtinget valda revisorer har också möjlighet att använda sig av utredningsan-

lag som finns till förfogande. Där har nog funnits en möjlighet att kunna för-

djupa sig ytterligare om man hade valt den modellen. Om man har brist på 

arbetskraft inom internrevisionen så har man också möjligheten att använda 

sig av de anslag som lagtinget har gett för vår revision.  

Jag föreslår en bordläggning till onsdagen den 1 december.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag ber att få stöda bordläggningen till den 1.12.  

Talmannen 

Det finns nu förslag om bordläggning till den 29 november, vilket inte har vunnit un-

derstöd. Därefter har det kommit förslag från ltl Johan Ehn, vilket har understötts av ltl 

Camilla Gunell, om bordläggning till den 1 december. Ärendet kommer därför att bord-
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läggas till onsdagen den 1 december. De som finns kvar på talarlistan beredes möjlighet 

att uttala sig.  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag begärde också ordet för att understöda bordläggningen, vil-

ket är gjort.  

Jag har ett par kommentarer. Ltl Raija-Liisa Eklöw sade att oppositionen 

inte har velat höra regeringen i finansutskottet. Jag kan inte uttala mig om 

hur det är med den saken.  

I inledningen av den här debatten sade jag att det var positivt att finansut-

skottet har plockat upp de frågeställningarna som fanns här i plenum och de 

har försökt få svar på dem och få till stånd en debatt.  

Vi har ett betänkande. Men nu när vi försöker följa upp betänkande så är 

landskapsregeringen igen nästintill frånvarande. Det blir väldigt svårt om vi 

ska få den här processen att fungera om vi inte också har den verkställande 

makten med oss. Vi tar upp principer och riktlinjer, det är ju inte vilket strun-

tärende som helst det är faktiskt revisionsberättelsen. Det är viktigt att man 

har landskapsregeringen med och tar del i den debatten så att vi får helheten 

att fungera.  

Jag tycker att sakministrarna borde kunna sina sakområden så pass väl att 

man inte ska behöva bordlägga ärendet en vecka för att de ska kunna ta fram 

svaren på de påpekanden som kommer fram i finansutskottets betänkande. 

Men, jag stöder bordläggningen. Om man har lite engagemang i det arbetet 

som lagtinget gör så konstaterar man ju att nu har finansutskottets betän-

kande kommit. Då läser man igen det och ser vilka synpunkter som kommer 

fram och ser till, om man inte har det direkt i ryggmärgen, att man har svar 

på frågorna när de kommer upp i lagtinget.  

Under de åtta år som jag satt i landskapsregeringen så skulle man under 

Ragnar Erlandssons ledning eller Roger Janssons ledning inte ha varit med 

och gett svar när det kom något som berörde mina ansvarsområden så fick 

man nog en hel del kritik.  

Det är ett svårförståeligt o-engagemang ifrån landskapsregeringens sida 

när det gäller de här viktiga ekonomiska frågorna. Det blev väldigt tydligt 

också i budgetdebatten. Vad det beror på, om man har gett upp, har priorite-

rat andra frågor eller om man helt enkelt inte vill ta debatten, det vet jag inte. 

Det är mycket, mycket illa för parlamentarismen på Åland.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det finns absolut inte någon motvilja mot att ta en debatt. 

Jag anser att regeringen fyllde sin tid i talarstolen i samband med bud-

getbehandlingen på ett bra sätt i förra veckan. Vi diskuterade de ekono-

miska frågorna livligt och engagerat precis som det övriga lagtinget. Det 

är svårt att kunna ha en exakt bild t.ex. på hur inbesparingarna var för-

delande mellan olika kostnadsformer år 2009, rätt så länge sedan, sam-

tidigt som inte de frågorna ställdes vare sig av landskapsrevisorerna el-

ler av finansutskottet under behandlingen. Det här är någonting som 

man bör vara ganska noga med och ha en exakthet i framförandet. Jag 

vill kontrollera hur länge det kan ta att implementera ett nytt ekonomi-

system, för att kunna svara på när ett räkenskapsverk kan vara införli-

vat. Jag tror att exakthet är bättre än brådskan i många frågor.  
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Det äger givetvis sin riktighet. Det finns inte någon minister som kan 

alla detaljer, det har jag också förståelse för. Men när vi märker att vi 

diskuterar finansutskottets betänkande på basen av revisionsberättelsen 

och landskapsregeringen inte förefaller överhuvudtaget att ha något in-

tresse att ta del i den debatten, förrän man mer eller mindre blir provo-

cerad till det, så blir man lite betänksam. Jag har svårt att ta finansmi-

nister Perämaa på orden när han säger att det inte finns någon motvilja 

att ta debatten. Under den oändliga remissdebatten i år, fyra dagar, så 

försökte jag i flera olika sammanhang få till stånd en ekonomisk debatt 

med landskapsregeringen om det otroligt stora underskott som vi har 

nästa år. Det var helt omöjligt, man mötte aldrig upp ifrån landskapsre-

geringens sida. Ministrarna var både här och där och stolarna var ofta 

ganska tomma.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Sakfrågorna som här har diskuterats och frågeställningar som 

har uppstått kan säkerligen diskuteras mera i samband med att debatten 

kommer upp på nytt inkommande onsdag.  

Redan nu måste jag motsätta mig mot speciellt de obundnas sätt att miss-

tänkliggöra landskapsregeringen och också det liberala partiet. Jag tycker nu 

att ltl Sundman borde tala ur skägget och inte slänga ur sig sådana misstänk-

liggöranden som inte är korrekta att göra i denna sal. Det är inte korrekt att 

diskutera frågor så att man kommer ned på saknivå. Jag tar som regeringsle-

damot och som viceordförande i det liberala partiet bestämt avstånd från 

dessa påhopp.  

Landskapsregeringen förbereder en reform för att utveckla revisionsverk-

samheten. Denna landskapsregering har tagit tag i frågan för att vi ska få 

bättre resurser och vi ska samordna arbetet så att landskapsregeringar kan 

revideras och granskas på ett korrekt och bra sätt. Detta arbete är en hörnpe-

lare i ett rättssamhälle, som jag har sagt här tidigare.  

De här misstänkliggörandena tar jag bestämt avstånd ifrån. Alla resurser 

som vi har tillsatt för denna verksamhet är sådana som lagtinget har godtagit 

och godkänt. Jag har inte något minne av att någon skulle ha drivit på, att de 

skulle ha krävt högre kostnader för revisionen. 

Vi har problem med resurserna både när det gäller landskapsrevisorerna 

och den interna revisionen. Lyckosamt nog är vi den situationen att vi kom-

mer att upphandla arbetet, för att få det arbete utförts som ska utföras. 

Vi har dagligen ett fast grepp om frågan, hävdar jag. Vi har ett grepp om 

det reformarbetet som ska utföras. Det här kommer att sluta bra, bedömer 

jag. Tack. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Inte har jag anklagat någon för någonting. Jag sade; att 

om det är så att man håller ner resurserna, att man inte tillsätter tjänster 

för att undvika granskning, då är det allvarligt. Jag spände bara vidare 

på det resonemang som ltl Roger Jansson förde. Om situationen är på 

det viset, då är det allvarligt. Inte behöver man ta illa vid sig av att frå-



  

  573 

gan ställs. Man måste vara beredd på att frågan ställs både före och efter 

revisionen när resurser och resonemang saknas. Det är ju därför som 

man kan börja fundera. För det kom inte någon muntlig förklaring till 

vare sig revisorernas berättelse eller finansutskottets betänkande. Då 

kan man ju fatta misstanke. Men vi ska ju verkligen hoppas att det inte 

är så. Men, om man nu reagerar så här så börjar man ju fundera igen om 

frågan var berättigad? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Talman! Jag får väl uppfattade det som, ja, inte som en ursäkt det är väl 

att gå för långt, men, ett halvt steg tillbaka i varje fall. Ltl Sundman sade 

att det obundna partiet, genom Sundman, inte har anklagat regeringen 

men ifall det skulle vara på det viset, då skulle det vara på tok. Nu gäller 

det att föra bevis om det är på det sättet eller ta steget tillbaka och kon-

statera, precis det som landskapsregeringen har gjort i sina reformför-

slag, att vi måste förbättra revisionsverksamheten. Att låtsas anklaga 

samtidigt som man säger att man inte anklagar det är absolut inte kon-

struktivt. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! För det första så behöver inte finansministern ta hela an-

svaret för alla politiska fadäser som räknas upp i revisionsberättelsen. 

Det finns ju ett parti till som är ganska skyldigt också om man tittar på 

de enskilda sakerna. Som finansministern behöver man inte heller ta 

hela felet på sig. 

Lagtinget förväntar sig att revisionen fungerar och att man får svar på 

vad man tänker göra med anledning av revisorernas påpekanden. Det är 

inga konstigheter, det har lagtinget krävt i alla år och det är någonting 

som lagtinget ska kräva. Det är ett av de allra viktigaste parlamentariska 

kontrollinstrumenten. Inte behöver man bli upprörd bara för att det 

ifrågasätts. Det är ytterst allvarligt att det inte finns en ledande revisor 

tillsatt. Om man nu ska lösa det med något konsultuppdrag, ja, det är väl 

bra det. Man måste också fråga sig varför den förra nya ledande revisorn 

inte fortsatte? Han föreföll ju vara duktig och bra. Jag tycker att man 

kan fråga sig det ifrån landskapsregeringens sida.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Grunden i det som vi diskuterar är att vi ska uppnå en god 

revision. Ltl Sundman försöker misstänkliggöra landskapsregeringen 

och hävda så där lite på låtsas att vi nog är emot att man har tillräckliga 

resurser och indirekt anklaga landskapsregeringen för korruption. Att 

göra det på det sättet, utan att föra det i bevis, det är svagt måste jag till-

stå. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag ska inte prata så mycket om proceduren, utan om en 

sakfråga.  

Alla partier enades om att gå vidare med räkenskapsverket, vilket 

gjordes redan under min tid i landskapsregeringen. Senare kom nuva-
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rande landskapsregering och begärde tilläggsresurser i form av en biträ-

dande finanschef för att man skulle kunna jobba med reformer. Hur 

långt har man kommit med den här reformen? Som jag ser det är det en 

viktig ingrediens att vi inom offentliga Åland, kommuner och institut-

ioner, ska kunna spara pengar. Det borde ju vara en högprioriterad 

fråga. Var ligger ärendet nu? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Huvudansvaret ligger på finansavdelningen och på fi-

nansministern. Frågan finns kvar som en prioriterad reform kopplat till 

nya ekonomiska system, kopplat till ett gott samarbete med ÅHS och 

kopplat till finansförvaltningslagen. Jag kan inte ge en exakt tidpunkt 

och egentligen så är det oväsentligt. Jag har den bestämda uppfattning-

en att detta är någonting som ska genomföras. Det är, precis såsom ltl 

Strand säger, ett sätt att effektivera offentlig ekonomiförvaltning i hela 

det spektret där det offentliga producerar service. 

Talmannen 

Talmannen påpekade tidigare att en replik måste hänföras till något som har sagts. Jag 

kan inte minnas att räkenskapsverk var uppe i finansminister Perämaas anförande.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Det blir lite motsägelsefullt när minister Perämaa säger att 

det är en prioriterad fråga, samtidigt som han säger att han inte vet var 

frågan ligger idag. Vi har från lagtinget gett resurser för att man ska 

kunna jobba med sådana frågor.  

Jag kan nämna att jag var ersättare på ett av mötena i finansutskottet. 

I hörande framkom att man inte ens har fått ihop en A4 med målsätt-

ningen för det här. Den informationen kan jag ge åt finansministern. 

Men säg inte att det är en prioriterad fråga när det har legat långt ner på 

agendan och inte ens en målsättning har man fått ihop. Jag hoppas att 

frågan prioriteras upp. För det här är en sak som skulle kunna spara 

pengar åt det offentliga Åland, inte bara åt landskapet utan också åt 

kommuner och institutioner. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag har dessvärre konstaterat under arbetets gång att våra 

ekonomisystem inte är "top on the line" i jämförelse med omkringlig-

gande externa myndigheters motsvarande utrustning. Vi ligger steget ef-

ter i vår målsättning att kunna samordna de här sakerna. Jag vidhåller 

uttalandet om att jag har samma målsättning som ltl Strand, att vi den 

här vägen ska kunna spara euro och cent i serviceproduktionen. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Ärendet bordläggs till onsdagen den 1 december.   

Enda behandling 

7 Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 

2009 

Finansutskottets betänkande (FU 2/2010-2011) 
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. 
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Diskussion. 

Minister Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i 

Nordiska Rådet för 2009. Det är också finansutskottets betänkande som ska 

presenteras och debatteras.  

Det föregående betänkande fick en lite utvecklad debatt, eller vad jag ska 

kalla den. Det lät mera som en ny remissdebatt om revisorernas berättelse.  

Detta betänkande är av det s.k. korta formuläret. Utskottet som inte har 

någonting att anmärka vare sig mot revisionsberättelsen eller mot den ut-

förda granskningen föreslår att lagtinget antecknar sig berättelsen till känne-

dom och därmed inte något mera. Jag hoppas att den här debatten kan var 

klar i.o.m detta.  

Talmannen 

Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först betänkandets kläm och 

därefter dess motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Förläggs betänkandets kläm. Klämmen är godkänd. 

Föreläggs betänkandets motivering. Motiveringen är godkänd. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

För kännedom 

8 Förändring av taxisystemet 

Ltl Carina Aaltonens enkla fråga (EF 1/2010-2011) 

9 Landskapets utbildningspolicy 

Ltl Anders Erikssons enkla fråga (EF 2/2010-2011) 

Svar på enkel fråga skall ges inom tio dagar efter det landskapsregeringen tagit emot 

frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget 

och ange orsaken till att svar inte ges. Fråga nr 1 överlämnades till landskapsregeringen 

22.11.2010 och fråga nr 2 överlämnades 23.11.2010. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 29.11.2010 klockan 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades 

kl. 14.59). 
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Plenum börjar  

Närvaroregistrering. 25 är ledamöter närvarande.  

Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Henry Lindström på 

grund av deltagande i nordisk kulturfonds styrelsemöte i Köpenhamn samt lagtingsle-

damöter på grund av privata angelägenheter. Om ledighet från dagens plenum samt 

från plenum 1.12.2010 anhåller lagtingsledamoten Anders Eriksson på grund av tjänste-

resa. Beviljas.  

Meddelande  

Talmanskonferensen har diskuterat den kommande tidtabellen. Om finansutskottets 

betänkande är färdigt för bordläggning vid plenum onsdagen den 15 december hålls de-

batten om betänkandet fredagen den 17 december och besluten fattas måndagen den 20 

december. Om betänkandet är färdigt först till fredagen den 17 december hålls debatten 

måndagen den 20 december och besluten fattas tisdagen den 21 december. Ledamöter-

na ombeds alltså ha beredskap att sammanträda fredagen den 17 december, måndagen 

den 20 december och tisdagen den 21 december. Onsdagen den 22 december är en re-

servdag. 

Bordläggning 

1 Godkännande av avtalet med Turkiet för att undvika dubbelbeskattning 

Lagutskottets betänkande (LU 3/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 2/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 1.12.2010. Godkänt.  

Remiss 

2 Förändring av rätten till avbytare 

Landskapsregeringens framställning (FR 5/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkänns? 
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Diskussion. 

Minister Torbjörn Eliasson 

Tack, herr talman! Det gäller avbytarservicen. I budgeten för 2010 står det 

bl.a. så här; ”landskapsregeringen avser lämna en framställning som mins-

kar på förmånerna och särskiljer på mjölk- och köttproducenter. Anslaget 

är dimensionerat så att förändringen träder i kraft från halvårsskiftet.” Det 

handlar om anslagit i årets budget. 

Det här är aviserat sedan en längre tid. Nu har vi del ett av ett förslag som 

är indelat i två delar. Det här handlar om antal dagar som man har rätt till 

och det handlar om hur man ska räkna djurenheterna. 

I april tillsatte vi en arbetsgrupp som fick i uppdrag att ta fram ett förslag 

till ny avbytarservicelag. Det gavs vissa förutsättningar till den här arbets-

gruppen, varav en var att man ska arbeta efter kostnadsmodellen en halv mil-

jon euro per år och att man utifrån det ska försöka få en så rättvis fördelning 

som möjligt av budgetmedlen. Landskapet har ju nu och även i framtiden an-

svar för att det här ska fungera.  

Sedan kommer del två som kommer att handla om privatiseringen, vilken 

är under beredning för tillfället, och den kommer att komplettera lagfram-

ställningen så fort vi har den klar. Det var syftet med den här delen, dels antal 

dagar som man kan få vara ledig och dels hur djurenheterna räknas.  

Den här lagstiftningen är väldigt gammal. Den har funnits ända sedan 1974 

i vår lagbok. Sedan har den förändrats ett antal gånger under den tiden. Det 

finns också en motsvarande lag, på rikssidan, som jag ska berätta om lite se-

nare.  

I dagsläget har lantbrukare, som har rätt att få ersättning, rätt till 24 eller 

33 dagar årsledighet, upp till 12 dagar veckoledighet samt möjlighet till vika-

riehjälp för viktiga familjeangelägenheter och akuta behov såsom vid sjuk-

dom. Det kommer man också att ha framdeles, fast på ett lite annorlunda 

sätt.  

Tittar vi på kostnaderna idag, hur mycket budgetmedel som går åt för den 

här verksamheten så är den årliga totalkostnaden omkring 800 000 euro i år. 

Det finns budgeterat 633 000 euro, tror jag, om jag tar det från minnet. Och 

så har det har kommit en tilläggsbudget och det borde landa ungefär på 

800 000 euro. Viktigt att säga är att man aldrig kan budgetera det här exakt. 

Det är omöjligt eftersom det också innehåller en ersättning för sjukdomsfall. 

Exakt hur mycket pengar det går åt sist och slutligen beror på hur friska lant-

brukarna är.  

Den här kostnaden har minskat. År 2008 var det 933 000 euro, år 2009 

var det ca 840 000 euro. I budgeten för 2011 finns det 650 000 euro, men det 

är en sådan kostnad som justeras beroende på hur mycket pengar som egent-

ligen går åt. Det är alltså lagen som bestämmer hur mycket medel det går åt.  

Idag finns det ungefär 30 årsarbetstjänster. I landskapets tjänst har vi 17 

avbytartjänster och av dem är 14 tillsatta. Sedan finns det privata avbytare 

som direkt anlitas av lantbrukarna själva. Det är ofta familjemedlemmar och i 

några fall grannar eller kollegor som är välbekanta med gårdens särförhål-

landen. Sedan finns det också några större ladugårdar som har egen anställd 

personal, jag tror att den största ladugården har upp till fyra personer an-

ställda.  
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Mjölkladugårdar, som vi har bedömt som de viktigaste här eftersom de 

producerar både mjölk och kött, tittar man på dem ur ett historiskt perspek-

tiv så vart tionde år har antalet producenter halverats. Man kan väl se framför 

sig en ytterligare fortsättning på det mot större enheter för att man ska ha 

konkurrenskraft.  

Tittar man på rikslagstiftningen så har den funnits i princip lika länge, se-

dan mitten av 70-talet, som vår egen lagstiftning, fast på ett annorlunda sätt. 

Hos oss betraktas det här som ett stöd, det finns på näringsavdelningen. Men 

i riket var detta från början under social- och hälsovårdsministeriet. Sedan 

gjorde man år 1996 en förändring där, man överförde ledning, styrning och 

tillsyn av avbytarverksamheten från social- och hälsovårdsministeriet till 

lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, LPA och där befinner den sig idag. 

Även EU har sin vakande blick över oss. Det gäller att man inte ger stats-

stöd som inte är tillåtet. Men enligt de regler som finns så går det att hantera. 

Stöd får bl.a. beviljas för den faktiska kostnaden för avbytare som ersätter en 

jordbrukare, dennes partner eller anställd vid sjukdom och ledighet. Stödet 

ska beviljas som naturaförmån i form av subventionerade tjänster och får inte 

medföra direkta penningbetalningar till producenter. Stödet ska också vara 

tillgängligt för alla berättigade lantbrukare enligt objektivt utformade villkor. 

Så säger EU. 

Det här förslaget syftar till att mer rättvisande och tydligt ange de arbetsin-

satser som krävs för skötsel av olika djur. Därför har förändringar föreslagits 

när det gäller djurenheterna.  

Det här har varit ute på remiss till Ålands producentförbund, Åland cen-

tralandelslag och till WJ Dahlmans. Vi har fått in remissvar naturligtvis även 

från avbytarna själva med flera. När det gäller Ålands producentförbundet så 

den arbetsgruppen hade med sin VD och ordförande för husdjursutskottet i 

gruppen. Man har ställt sig rätt kritiskt till förslaget till lagtexten. Man vill 

absolut att landskapsregeringen ska utreda några frågor innan detta genom-

förs. En sak som man oroar sig för i alla remissvar, det är inte så mycket för 

det första steget som vi tar nu vi utan, det är framförallt för steg nummer två, 

dvs privatiseringen. Ålands producentförbund m.fl. menar att det är väldigt 

viktigt att man ser till att de finns privata entreprenörer i tillräcklig omfatt-

ning för att man ska kunna sköta de här sysslorna. Man säger också att det är 

mycket viktigt att det finns ett bokningssystem. Nu fungerar det så att det är 

vi, landskapsregeringen, som har en ledande avbytare som hanterar de här 

frågorna. I det nya systemet är det lika viktigt att man snabbt kan få en avby-

tare när man behöver det. När det gäller årsledigheten så gör man upp det i 

god tid. När det gäller sjukdomsfall, om man bryter benet eller någonting 

händer, så kan ladugården inte stå utan skötsel mer än ett fåtal timmar. 

Det här är en sak som jag redan påpekade då vi diskuterade andra tilläggs-

budgeten i september, att det är landskapet som även i fortsättningen har an-

svaret för att det här sköts. Vi måste naturligtvis se till att det finns tillräckligt 

med avbytare och att ett bokningssystem fungerar. 

Det är mycket möjligt att det kan vara svårt att lösa hjälpen som behövs vid 

sjukdomsfall. Där kan det vara stora problem att ha enbart privata avbytare.  

Nu går jag tiden lite i förväg här och redogör för mina tankar. Som jag ser 

det så kan det innebär att vi kanske inte kan privatisera samtliga av de avby-

tare som vi har idag. Det är möjligt att man måste hålla dem kvar i landskap-

ets tjänst. Men det får vi se. 
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Vi får inte glömma att det här är någonting som vi har ansvar för. Vi måste 

kunna se till att vi får ut avbytare vid sjukdomsfall.  

Under arbetsgruppens arbete har det också utretts om det skulle finnas 

möjligheter till ett försäkringssystem, som man har Sverige. I Sverige har 

man möjlighet att försäkra sig mot det här. Detta har inte lett någon vart 

ännu. Ett försäkringsbolag har varit inkopplat men det har inte gett resultat, 

men vi fortsätter naturligtvis på den tråden också. 

Det kanske räcker så här, talman. De verkningar som det här förslaget har 

är naturligtvis att det behövs en mindre budgetram. Det kommer att bli färre 

avbytare i landskapet tjänst. Det påverkar vissa lantbrukare negativt eftersom 

de får tillgång till färre dagar. När det gäller mjölkbönder så är det i varje fall 

så tillställt med det här förslaget att om man har flera än 18 kor så kommer 

man i princip att ha samma förhållanden som i dagsläge med dagens lag. Det 

kommer inte, vad vi kan se, att påverka jämställdheten i någon riktning. 

Tack, herr talman.  

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Minister Eliassons sade att det var ett stöd och inte som i 

fastlandet en social rättighet. Det är klart att det är på näringsavdelning-

en men det är väl mera av praktiska skäl som den har hamnat där, ef-

tersom kunskapen om jordbruk och djurskötsel finns på näringsavdel-

ningen. Nog hade jag ju förväntat mig, efter frågestunden här, att man 

skulle ha fått ett klarläggande att avbytarservicen verkligen är en social 

rättighet när det gäller olycksfall och andra saker som landskapet har 

ansvar för. Men det är mycket lättare att spara när man inte behöver ta 

ansvar för det som borde vara den självklara saken 

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Ja, ltl Jan Salmén, jag redogjorde för hur det har va-

rit och hur det är. Min personliga uppfattning exempelvis när det gäller 

vikariehjälpen är att det absolut är en typisk social verksamhet.  

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Angående detta som jag frågade förut så då strider ju lagen 

mot 44 § självstyrelselagen om sociala rättigheter som vi har. Det är 

bara att konstatera att vi håller på att lagstifta här nu mot självstyrelse-

lagen.  

Ministern sade han att mjölkgårdar som inte skulle få någon försäm-

ring. Jag har räknat lite på det här. Vissa köttgårdar och fårgårdar 

kanske inte ens får en fjärdedel kvar av vad man hade för timmar tidi-

gare när det gäller att ta ut årsledighet. Det tycker jag inte är en rättvis 

beräkningsgrund som man har lagt fram. Det är mest för att spara 

pengar, det är inte alls något rättviseargument i det här.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Nej, ltl Jan Salmén, jag sade inte att någon inte får en 

försämring. Tyvärr, jag sade att det blir sämre för vissa. Jag sade att för 

de mjölkgårdar som har 18 djurenheter eller flera där är omständighet-

erna motsvarande så som de är idag.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! För oss i frisinnad samverkan så är det här förslaget i hu-

vudsak okej så länge vi har ett via lagstiftningsstyrt vikariesystem för 

den här gruppen företagare, som vi ju inte har för andra företagare. En 

successiv likställighet inom sektorn är väl på gång rimligen.  

En fråga som vi vill ställa gäller tredje paragrafens förändring. Tidi-

gare har man fått årsledighet och veckoledighet om man har haft minst 

fyra husdjursenheter, medan man nu sänker det till två. Det betyder att 

om man har två mjölkkor så får man då samma förmåner som om man 

har sex mjölkkor. Det här motiverar man på sidan 5; ”det lägsta antalet 

djurenheter som berättigar till årsledighet och veckoledighet sänks 

från fyra till två, vilket närmast är en följd av föreslagna ändringar av 

vad som utgör en djurenhet.” Men när det gäller den centrala frågan om 

t.ex. mjölkkor så stämmer inte den här motiveringen. Kan minister möj-

ligen komplettera?  

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Tyvärr, ltl Roger Jansson, så kan jag inte komplettera 

det här. I den här arbetsgruppen, där det sitter sådana som har kun-

skaper om det här, där har man gjort förändringar i djurenheterna. Jag 

vet att man har sagt att för att det ska fungera så har man utökat antalet 

för exempelvis får och kycklingar osv. För att det här ska få en balans så 

måste man göra på det här sättet.  

När det gäller två kor så vet jag inte, men det kanske någon lantbru-

kare här i församlingen kan upplysa om, att det icke torde vara någon 

produktionsenhet som finns idag.  

Jag har fått den förklaringen att för att man ska kunna få balans i sy-

stemet så har man gjort på det här sättet.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är alltså riktigt att det görs en rimligare likställighet 

mellan olika former av djurskötsel. Det blir då en ”försämring” för vissa. 

Men det motiverar egentligen inte den här sänkningen. När man har 

bara två djurenheter så är ju frågan om, oberoende vilka djur man har, 

att man då ska få näringspolitiska förmåner, som jag kallar det. Det var 

kanske onödigt att man gjorde sänkningen där. Det hade väl fungerat, 

det gäller ändå bara sådana som har väldigt liten verksamhet. Den här 

lagstiftningen strävar ju inte att befrämja liten verksamhet, utan det är 

den större och för samhället lönsamma verksamheten som man vill be-

främja med det här förslaget. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag håller med ltl Roger Jansson om att man vill be-

främja större verksamheter. Det är också sedan väldigt viktigt när det 

gäller öppna landskap som alla vill ha, vilket vi inte heller får glömma.  

Den biten måste vi också behålla om vi inte vill att Åland ska växa igen. 

Jag överlåter det där till experterna. Jag säger ärligt som det är, jag 

kan inte besvara den där frågan. När näringsutskottet behandlar det här 

så kommer de säkert att höra sådana personer som känner till det och 

då kan de också ställa den här frågan och få ett svar på det. Ltl Jansson 

kanske kan få ett svar när det kommer från näringsutskottet. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Jag fäste mig mest vid det här slutet om privatise-

ring. Jag var nämligen i en radiodebatt i oktober, tror jag, med minister 

Torbjörn Eliasson och då var han väldigt övertygad om att det skulle gå 

att privatisera den här verksamheten och allt gott som skulle följa av det. 

Nu verkar inställningen mycket mera tveksam. Jag får nästan en sådan 

känsla att det inte blir någonting av det här. Det går nog tillbaka till det 

gamla. Pengarna är förslagsanslag så i den mån som det behövs så rullas 

det på igen. Är de här faktiskt någon förändring? Kan ministern på nå-

got sätt säga vad det innebär? Jag har ännu inte riktigt förstått vad som 

är den stora förändringen med det här förslaget? Blir det verkligen 

någonting av den här privatiseringen? Kan vi få något datum åtminstone 

så tror man kanske mera på det. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Ja, jag tyckte nog jag sade så pass mycket i alla fall i 

mitt anförande att ltl Barbro Sundback borde ha insett att det är rätt 

stora förändringar på gång här. Det kommer inte att rulla på bara som 

tidigare. 

När det gäller privatiseringen, ja, jag vet att jag sade i radiodebatten 

att vi kommer att privatisera alla våra avbytare. Men, jag är inte sämre 

än att jag kan erkänna om jag har fel. Nu är jag osäker eftersom den här 

har en bit av social karaktär, dvs vi måste kunna garantera att ta hand 

om kobesättningar vid ett sjukdomsfall. Om man faller och bryter benet 

så måste vi ha folk på plats senast på kvällen. Jag är osäker idag om vi 

kommer att kunna privatisera samtliga. Målsättningen är naturligtvis 

det.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, jag hörde nu att det var andra tongångar i anförandet. Nu förstår jag 

att privatiseringen skulle gälla årsledigheten och veckoledigheten, det är 

ett alternativ. Med vad gäller vikariehjälpen så skulle det fortsättnings-

vis vara någonting som landskapet ska stå för. Så uppfattar jag mi-

nisterns anförande. Är det så som man ska tro? Var snäll och prata rakt 

ut! Vad är det som man vill i nästa steg i del två? 

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag försöker tala rakt ut. Landskapet ska stå för all-

ting. Pengarna kommer ju från våra budgetmedel. Sedan är frågan hur 

man utför det. Det var det som jag uttalade mig om här. Om vi kan pri-

vatisera samtliga avbytare, om vi kan få ut alla våra avbytare som pri-

vata och ändå kunna garantera våra lantbrukare och framförallt mjölk-

bönderna, att vi, landskapet, kan skicka en person dit när de blir sjuka 

och någonting händer. Det är landskapet som har ansvar för det här, det 

är faktiskt så. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  
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Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Landskapsregeringen föreslår en förändring av rätten till 

avbytare. Som framgår av förslaget så beaktas dagens trängda ekono-

miska läge. Antalet årsledighetsdagar en lantbrukare har rätt till begrän-

sas från och med 2011. 

 Det högsta antalet årsledighetsdagar föreslås bli 30 för dem som har 

mer än 18 djurenheter, 15 dagar för dem som har över 6 och högst 18 

djurenheter och 10 dagar för dem som har minst 2 och högst 6 djuren-

heter. 

Som ministern redan nämnde här så ger nuvarande regelverk lant-

brukare rätt till 24 eller 33 dagar årsledighet beroende på antal husdjur-

senheter och upp till 12 dagar veckoledighet samt möjlighet till vikarie-

hjälp för viktiga familjeangelägenheter och sjukdom. 

Det nya lagförslaget är avsett att behandlas som en budgetlag. Land-

skapsregeringen poängterar att det är viktigt att de föreslagna åtgärder-

na kan bli gällande från 2011. 

Med förslaget kommer avbytarverksamheten att kräva mindre bud-

getram än hittills. I budgeten för 2011 föreslås ett anslag om 650 000 

euro. 

Som landskapsregeringen nämner i förslaget, fördelas befintliga re-

surser i högre grad till medelstora och större lantbruk med arbetsinten-

siv djurhållning. 

Landskapsregeringen befarar att förslaget kan påskynda nedläggning 

av mjölkproduktion på mindre gårdar. Jag personligen tror emellertid 

att mjölkproduktionen på mindre gårdar kommer, ändå, oberoende av 

detta förslag att läggas ner. 

 ÅCA har gjort en enkät bland sina leverantörer och den visar att en 

stor del av de små gårdarna kommer att läggas ner på grund av för dålig 

lönsamhet. 

I rikets lag om avbytarservice så ska den som bedriver kreatursskötsel 

vara i huvudsyssla. Jag personligen tycker att det kunde vara liknande i 

den nya framställningen. Det har då försvarats kanske främst med att 

man ska försöka bevara mångsyssleriet särskilt i skärgården. Det tycker 

jag inte man längre kan försvara efter ÅCA:s enkät, de små gårdarna 

kommer ändå att läggas ner inom några år. 

Herr talman! Så en tanke mot framtiden 2012 inför privatisering av 

avbytarservicen. Eftersom tanken att de nuvarande avbytarna själva 

skulle ”bolagisera” sig eller fortsätta i form av enskild firma eller nä-

ringsutövare knappast är särskilt sannolik, så kanske Ålands Producent-

förbund kunde vara en möjlig organisation att överta avbytarservicen. 

Ålands Producentförbund är en intresseorganisation för jordbruket, 

skogsbruket och trädgårdsnäringen. De kunde själva ta i frågan om att 

arrangera avbytarservice till sina medlemmar, vilket t.ex. kunde ske ge-

nom att producentförbundet tillsammans med lantbruksföretagarna 

bildar ett Ab med uppgift att sköta avbytarservice. Det kan säkert ordnas 

också på något annat lämpligt sätt där kanske också avbytarna kunde 

vara med i ett ev. bolag. Tack för ordet.  



  

584 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Det skulle vara intressant att höra vad ltl Dahl har för upp-

fattning om huvudsysselsättning?  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Min uppfattning är att det kunde tas ur beskattningen. Huvudsysslan är 

det som man har den högsta beskattningen på.  

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Om man tänker så har vi massor med mångsysslare här på 

Åland som ltl Dahl själv sade. Det skulle förmodligen slå ut ännu mera 

än vad det här förslaget ger vid handen.  

Dahl som har varit en förespråkare för facket, vad skulle facket säga 

om man fick ett sådant förslag utan att få förhandla? Att man ska dra 

ner på en förmån som man har förhandlat om i 35 år istället för kom-

pensation mot andra förmåner som resten av samhället har fått. Det 

skulle vara intressant att höra en synpunkt på det. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Jag är säker på att när ett sådant här förslag blir klart 

så måste det ju också förhandlas med avbytarna naturligtvis. Hur ska 

den verksamheten fortsätta och under vilken huvudman? Det finns ju 

alla möjligheter till förhandlingar i det här. Vanligtvis kommer ju ett be-

slut om förändringar uppifrån. Sedan kommer förhandlingar hur avby-

tarna ska jobba vidare. Det finns ingenting som säger att de måste sluta, 

man kan t.ex. organisera dem under Ålands Producentförbund. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Englund 

Herr talman! Som ministern tidigare var inne på här så tillkom avbytarverk-

samheten under en tid då producentorganisationerna förde direkta avtalsför-

handlingar med staten. Istället för prispåslag på produkterna så valde man 

att satsa på sociala förbättringar i form av några dagars årsledighet och vika-

riehjälp vid sjukdomsfall och senare även vid moderskapsledigheter.  

I riket anses den här lagstiftningen ännu som en social rättighet varför det 

även också borde falla under självstyrelselagens paragrafer, tycker man.  

Vi vet att jordbruksnäringen på Åland under den senaste tiden har varit fö-

remål för en massa upprepade nedskärningar. Vi har nedläggningen av na-

turbruksskolan, kraftiga nedskärningar i försöksstationens verksamhet, ovilja 

till utökade anslag för investeringsstödet och redan neddragen avbytarverk-

samhet. Vi har redan tagit en lagstiftning om det här som har försämrat för 

den här sektorn. Och det här i en tid då man i de omkringliggande regionerna 

ser möjligheterna och potentialerna inom den gröna sektorn.  

I riket planeras ytterligare utökning av antalet årsledighetsdagar och ökade 

resurser ska sättas in för att trygga vikariehjälperna. Och då drar vi ner! 

I sin programförklaring vid tillsättande av nya regeringen i Sverige lyfte 

statsministern Reinfeldt ett flertal gånger upp möjligheterna inom de gröna 

näringarna, trots att de inte har avbytarverksamhet. Men, vilken marknad 

konkurrerar vi med? Ja, mest importeras det från riket där man har det här. 
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Vi skickar dit produkterna, det mesta i från slaktsektorn osv. Här konkurrerar 

vi inte mera på lika villkor ifrån landskapet Åland.  

Vi vet att lantbruksföretagarnas rätt till semester förlängdes år 2010 i riket 

med en dag. Samtidigt vid den förlängningen fick pälsdjursuppfödarna rätt 

till avbytarservice för första gången. Deras semester fastställdes till 14 dagar. 

Om man tittar i det här förslaget nu, vilka har 14 dagar här?  

Uppskattningsvis är det ungefär 1000 pälsdjursuppfödare som väntas an-

lita avbytarservicesystemet i riket. Semesterrätten för lantbruksföretagare 

gäller ju enbart personer som idkar husdjursskötsel. År 2010 väntas drygt 

26000 lantbrukare i riket att använda sig av systemet.  

Avbytaryrket är ett självständigt varierande yrke. För närvarande arbetar 

ungefär 5000 personer som avbytare i riket. Många av arbetsmomenten hål-

ler på att automatiseras samtidigt som djurbesättningarna ökar. Både hjärna 

och kropp behövs för alla parter för att kunna utvecklas. Det är berikande för 

många att arbeta med människor och djur och specialisera sig på det här.  

Det här är en lagstiftning som har diskuterats mycket. Arbetsgrupper har 

tittat på det här. Man har satt upp vissa riktlinjer om hur mycket det ska få 

kosta och man har jobbat utgående från det. 

Jag skulle vilja veta här av varje partiledare varför man vill försämra för de 

djurhållande producenterna? Jag hoppas att ni uttalar er här och säger det 

rent ut. Vilka andra näringar står i tur att få försämringar? Nu är det kanske 

någon som tycker det här är orättvist mot andra näringar. Men ställ er upp 

från partierna och säg vad ni tycker så att alla får veta! 

Vi har kvinnoorganisationer som kommer att försöka ta hjälp i från riket 

för att diskutera de här frågorna när inte vi kan sköta det här hemma på 

Åland. Det är faktiskt synd det här, måste jag säga.  

Till och med i pressen har Ålands näringsliv, den nybildade organisation-

en, uttalat sig tydligt och klart att vi inte utnyttjar alla möjligheter. Samhället 

subventioner mycket ute i näringslivet idag. Alla vill ta vara på de möjlighet-

erna.  

Det här kommer säkert att gås igenom grundligt i näringsutskottet vid hö-

randet.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag upprepar, det som ltl Roger Jansson sade på den fråga 

som ltl Englund nu hade, den frisinnade gruppen stöder det lagförslag 

som landskapsregeringen nu har lagt fram. Jag tror att det är ett bra för-

slag som jobbar utgående från att skapa en långsiktig hållbar jord-

bruksnäring. Från vår sida har det här varit klart uttalat hela tiden. Det 

är kanske så att ltl Englund borde ställa samma fråga till sin egen parti-

ledare, eftersom han också tillhör ett av regeringspartierna som nu läg-

ger fram det här, och inte ställa frågor till de övriga partierna i det här 

lagtinget. 

Ltl Anders Englund, replik 

Jag tycker bra man kan ställa frågor till alla partiledare som sitter i salen 

här, både egna och andra, om vad man tycker före utskottsbehandling-

en. Det har vi alla friheten att göra. Här har vi klart uppfattat, man har 

fått det uttalat i salen, att frisinnad samverkan tycker det här är ett bra 

förslag. Man vill försämra för de djurhållande producenterna. Men ty-
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värr, kanske man inte är aktiv så långt ute på landsbygden och i skär-

gården.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Vår linje har varit klar och tydlig. Vi vill skapa en hållbar-

het på sikt. Vi vill förbättra för livsmedelsklustret. Vi har varit med och 

visat på att vi också tar ansvar för det här genom att uttala vårt stöd för 

att också i fortsättningen ha investeringsstöd. 

Det är väldigt, väldigt märkligt att ltl Anders Englund ska står här i 

salen, själv sitter han med sitt parti i regeringen, och ställa oppositionen 

till svars för den politik som förs. Någon slags parlamentarisk ordning 

måste väl också råda på Åland? Ltl Englund måste väl i första hand för-

söka att påverka sin egen regering och inte komma till att det är opposit-

ionen som ska skapa den politik som ska föras. Den här debatten har 

varken huvud eller fötter.  

Ltl Anders Englund, replik 

Det här är tydligen ett perfekt ställe att ställa de här frågorna. Nu tar det 

eld i debatten. Nu först kom det eld i debatten om vem som vill stöda det 

här och vem som vill inte vill. Sedan är det många som tydligen inte vill 

svara på den här frågan i det här skedet förrän det kommer från nä-

ringsutskottet. Vi ska ta debatten i näringsutskottet om hur det förhåller 

sig att man vill försämra för de åländska lantbrukarna och för producen-

terna gentemot riket. Den frågan ställde jag också till regeringspartier-

na. Det är ingen hemlighet att jag kanske inte heller har samma åsikt 

som det som man har framfört från regeringen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Jag är ingen partiledare, men vad jag vet så har en 

enig regering lagt fram det här och liberalerna stöder förslaget. I mitt 

anförande så tyckte jag att man kunde tänka på idén om producentför-

bundet. Hur ser ltl Anders Englund på den saken? 

Ltl Anders Englund, replik 

När det gäller den sista saken så tror jag nog inte att det här är någon-

ting för organisationerna. Jag tror inte att det är några andra fackföre-

ningar överhuvudtaget som vill syssla med sådan verksamhet som det 

här är. Om man går in för sådant så tror jag inte heller att man har stöd 

från i riket i övrigt. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! I riket sköter pensionsanstalten det här. Det är ju 

inte staten som gör det utan det är pensionsanstalten. Nog kunde det väl 

finnas en möjlighet för producentförbundet att också engagera sig i det 

här? 
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Ltl Anders Englund, replik 

Ja, kanske vi skulle överföra den här möjligheten till LPA pensionsan-

stalt här på Åland. De här ju också kontor här. Här har vi bra förslag re-

dan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag hoppas det går bra att uttala sig fast man inte är partile-

dare. Jag har ju varit det en gång i tiden.  

Talman! Det som skrivs i den här framställningen är ett steg i rätt riktning. 

Man kan se det som ett första steg i den här strukturella förändringen som 

från början skulle bli ganska betydande, men sedan vartefter har minskat och 

minskat. Nu har man gjort minsta möjliga ändring egentligen när det gäller 

helheten. Det har ju varit väldigt mycket debatt och diskussion om det här. 

Som vi ser här i lagtinget och som vi har sett i tidningarna så är det mycket 

känslor med i debatten, vilket jag inte säger att är fel. Man ska både vara arg, 

glad, lycklig och ledsen i politik, för när det gäller den här frågan så är folk 

också ute samhället det.   

Däremot kan man fundera på den här parlamentariska situationen som 

togs upp här. Vad tycker egentligen centern? Det verkar saknas några vagnar 

i centertåget. Vi saknar också loket, den nye ordföranden, som borde vara här 

och berätta om partiets ledning. 

Det är intressant att man kan konstatera att centern skulle höja självstyrel-

seprofilen. Men så fort det handlar om centerns egna hjärtesaker så ska man 

göra som i Finland, rakt av som i facit, vi hittar inte på något eget här hemma. 

Det var bara en reflektion.  

När det gäller saken så ju mer man lär sig om det här desto mindre förstår 

man att man kan. Det är ytterst svårt att få rättvisa i de här systemen, vilket 

det är i alla bidragssystem och i alla system där samhället blandar sig i folks 

angelägenheter. Om det är orättvist så är det ju samhällets fel. 

Fru talman! Detta beror på ur vems perspektiv man ser saken. Det är en 

väldig skillnad. Om man ser det ur en mjölkbondes perspektiv som har en li-

ten omodern anläggning så är den hjälpen han får av nöden tvunget. Det är 

helt enkelt en förutsättning för att det överhuvudtaget ska fungera. Ser man 

det ut en mjölkbondes situation som har en stor och modern anläggning så är 

det viktigt men det är inte avgörande på samma sätt för att driva verksamhet-

en. Det är klart att det är en stor skillnad om man ska ta kostnaderna själv 

jämfört med om samhället erbjuder det. En storskalig mjölkbonde har ju re-

dan anställda och är inte ensam med sin anläggning och sina djur. Ser man 

det ur en bonde som har andra typer av djur, ur den bondens perspektiv så är 

ju behovet ännu mindre. Man har inte en sådan situation att man är upplåst 

vissa tider alla dygn alla dagar i året. Det är mycket arbete men det är betyd-

ligt lindrigare på det viset att det inte är så mycket som är akut så att man 

hela tiden måste vara på plats. Hos en sådan bonde klarar man sig bra utan 

det här. Det är klart att det är en kostnad för att ta in personal för att man ska 

kunna vara ledig och som de här resurserna kan göra istället. Det är en väldig 

gaffel mellan olika bönder hur det här drabbar. Det är svårt att få den verk-

ligheten översatt till en rättvis lag, särskilt detta vad man han har för typ av 
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anläggning och automationsgrad osv. Det finns jättestora skillnader. Det 

finns alla varianter fortfarande. 

Sedan är det också en väldigt stor skillnad beroende på vilken social situat-

ion som bonden lever i. Det beror på vilken ålder man är i, om man just har 

tagit över gården eller om man just är på väg att sluta. Det beror på om man 

är ensam, bara har sin egen familj eller om man har tillgång till två eller 

ibland kanske tre generationer som kan hjälpas åt med gården, det är en 

enorm skillnad just när det gäller behovet och om man klarar sig utan det 

här.  

Fru talman! Om man sedan jämför med en annan typ av företagare så då 

blir skillnaden jättestor. För en butiksägare, för en byggföretagare och för en 

taxiidkare är det helt oförståeligt hur samhället kan komma in och hjälpa en 

viss typ av företagare men inte mig. Andra företag är också väldigt bundna av 

sina verksamheter. En byggföretagare kan ha lovat att leverera ett bygge vid 

en viss tid och han blir sjuk eller man har så mycket jobb att man inte kan ta 

ledigt. En butiksägare måste sätta lapp på luckan om han blir i sjuk. Det var 

tydligen inte så farligt enligt näringsministern. Men nog kan det vara ödesdi-

gert om man har en liten butik, är egenföretagare och man måste sätta lapp 

på luckan. I den kontexten är det här väldigt orättvist egentligen. Men då ska 

vi komma ihåg arvet, varifrån det här kommer. Det handlar om att från att ha 

varit statligt reglerat, delvis ha avreglerat, men man har en liten detalj kvar. 

Det här är ju jättesvårt. Ser man det ur ett socialpolitiskt perspektiv så kan 

man jämföra med t.ex. barnfamiljer vars hemvårdsstöd och barnbidrag har 

sänkts år efter år efter år i tio års tid. Tänk om man skulle uttrycka de käns-

lorna lika tydlig som de här jordbrukarkänslorna som vi också hörde. Det är 

ju hemskt hur vi har behandlat barnfamiljer och sänkt deras socialpolitiska 

understöd ifrån samhället. Det om någonting borde ju föranleda storgråt här i 

talarstolen.  

Ser man på skattebetalarna, de har gjorts sitt, de har blivit av med det all-

männa avdraget och bidragit med cirka 5 miljoner till landskapskassan osv. 

Det beror på vem man jämför med och vems intresse man försöker driva. 

Den här framställningen är ändå en ganska modest ändring. Det är en änd-

ring som gör de här förmånerna lite mer rättvisa.  

Ideologiskt måste man ju fråga sig om det faktiskt är så att det hela tiden 

är landskapets ansvar. Näringsminister sade att vi måste ha folk på plats på 

kvällen om en bonde bryter benet. Ja, som systemet är dag så är det land-

skapets ansvar. Frågan är om det på sikt är sunt? Det är det ju inte, utan man 

borde komma ifrån det här systemet, om det bara låter sig göras.  

Den här diskussionen har ju gett mycket positivt. Fler och fler har kommit 

underfund med att man måste prioritera de här stöden till jordbruket mycket 

tydligare. Man måste inse behovet av en verklighet som kommer emot med 

koncentration till större enheter och strukturförändringar. Om man tittar ös-

ter och väster om oss, så sker det delvis öster om oss men har skett rätt så 

mycket väster om oss, alltså i Sverige, där man har avreglerat jordbruket 

mera och det har lett till en bättre lönsamhet inom jordbruket. Det leder 

också på Åland till större enheter på sikt. Ungefär som när man river bort ett 

plåster, om man river sakta gör det ont en längre tid eller om man ”reppar” 

till så gör det också ont men kanske kortare tid. Så är det tyvärr med den här 

näringen om man ska få lönsamhet och tillväxt i den på sikt och det är ju 

någonting positivt som har kommit ut av det här.  
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Lite sarkastiskt kan man säga att det viktiga är tillväxt i ekonomin och i 

livsmedelsklustret. Det viktiga ska inte vara en tillväxt i ett partis röstetal, så 

ärliga måste man åtminstone vara. 

Avslutningsvis, fru talman, i den bästa av världar så skulle ju bönderna få 

betalt för det som man producerar. De skulle kunna bära sina kostnader 

själva som andra företag gör, vi skulle bara ha normala skattesubsidier som 

man kanske tillfälligt eller delvis har för branscher. På vägen dit så måste 

man ha övergångsperioder och man måste låta de här förändringarna sjunka 

in.  

Jag hoppas att man har kraft och mod att gå vidare också med privatise-

ringar av avbrytarnäringen, det berörs inte i den här framställningen annat 

än att man nämner det. Det är också ett viktigt steg för att få mera sundhet 

och mera marknadsekonomi, även om samhällsstödet kvarstår så produceras 

själva tjänsten privat. Det är ett stort sett framåt som kommer att gynna jord-

bruket på sikt. Tack.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack fru talman! Det har sagts många gånger förut, det kan upprepas; 

bönderna vill nog inte ha stöd. Det är faktiskt så, ltl Barbro Sundback 

skrattar, det må hon gärna göra. Vi tillhör EU och vi måste ha samma 

konkurrensförutsättningar, det är det som det handlar om. 

Ltl Sundman sade att strukturförändringarna minskar och minskar 

och snart är det ingenting kvar. Ja, jag tycker faktiskt att vi har stora 

strukturförändringar på gång. Det här är en av dem, men vi har flera. 

Det leder nog till förändringar.  

Detta med liten butik, som ltl Sundman sade att jag har nämnt, det 

var antagligen i andra tilläggsbudgetdebatten, som jag jämförde det. 

Visst, det är bekymmersamt också för en handelsman. Här handlar det 

också om djur som måste tas om hand. Jag har haft egen liten butik så 

jag vet hur det är, inte fick jag något stöd heller. I det här fallet handlar 

det också om djur. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Visst är det så, det sade jag också i mitt anförande att värl-

den omkring oss förändras. Det gäller att inse den förändringen när det 

gäller strukturförändringar med jordbruket. Man har valt lite olika stra-

tegier, här på Åland så är vi kanske allra längst bak. Vi förändrar så sent 

som möjligt. Vissa saker skulle kanske löna sig att förändra tidigare för 

att uppnå lönsamhet. Det viktiga är att man har en balanserad föränd-

ring. När näringsminister säger att vi har flera steg, strukturförändring-

ar, så säger jag bara att jag hoppas verkligen att det kommer flera steg. 

Om man tänker på vad som sades i från början och vilka summor som 

nämndes så tenderar den ekonomiska effekten av de strukturella för-

ändringarna hela tiden att minska, vilket är olyckligt.  

När det gäller butiksägare som skulle sätta lapp på luckan så får man 

väl tillskriva det en felsägning. Jag förstod nog att ministern lite tog till-

baka det och det är bra.  
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Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack fru talman! Nej, jag tog inte alls tillbaka det. Tvärtom, jag sade pre-

cis samma sak nu som jag sade förra gången.  

När det gäller fortsättningen så berättade jag att vi kommer att 

komma med förslag som handlar om privatisering. Jag berättade också 

ungefär hur det kommer att se ut. Jag hade vissa funderingar på att det 

kanske inte kan bli hundraprocentigt. 

När det gäller besparingar så bara den här enskilda åtgärden handlar 

om 300 00-400 000 euro per år, om lagtinget godtar den. På 10 år blir 

det 3-4 miljoner, det är inga småpengar. Vem kan visa upp det?  

Ja, det är landskapet ansvar att sköta de här sakerna och det kommer 

det också att vara i fortsättningen efter att lagförslagen har tagits.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Som jag sade i mitt anförande så är det ett steg i rätt riktning.  

Det är en behövlig strukturell förändring som ger en rätt så schysst eko-

nomisk effekt. Eftersom landskapets intäkter har minskat så att var 

tredje euro har försvunnit så måste man ju ta till sådana här åtgärder. 

Det har enheter i offentlig sektor fått göra. Sjukvården sparar, skattebe-

talarna har blivit av med sitt allmänna avdrag och även överföringarna 

till näringslivet måste granskas, vilket man gör nu. Det är absolut ett 

steg i rätt riktning. Vi ser också fram emot kommande steg och hoppas 

att man har mod och vilja att göra dem.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Jan Salmén, replik 

Fru talman! Ltl Sundman blandar ihop allt möjligt från butiksägare till 

skattebetalare. Jag kan upplysa om att jordbrukarna också är skattebe-

talare så de har också förlorat det allmänna avdraget, om Sundman tror 

att de har det kvar.  

Just med strukturrationaliseringar, som ltl Sundman talade om här, 

så har det ju varit en ganska våldsam strukturrationalisering i synnerhet 

på Åland sedan vi gick med i EU. Vi hade en målsättning förut och har 

fortfarande att vi ska vara familjejordbruksbaserade på Åland tack vare 

vår småskalighet.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag värnar också om småskaligheten och framförallt om de 

perifera regionernas möjlighet att driva sådan här näring. Det kan vara 

så ibland att man måste ta vissa mått och steg och strukturrationalisera 

också för att överhuvudtaget ha jordbruk kvar på landsbygd och i skär-

gård. Det är ingen lätt sak att hålla den utvecklingen vid liv. Det är inte 

bara den här lagen som styr det. För att upprätthålla en viss utveckling 

så måste man ändå ändra lagen, annars finns det inte några förutsätt-

ningar för den här verksamheten att finnas kvar.  

Ltl Jan Salmén, replik 

Fru talman! Det här förslaget sätter just fart på att avveckla jordbruket 

ute i skärgården och längre bort när det gäller dem som är inriktade på 

mindre produktion, de får mycket svårare att klara sig efter den här 
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uppdelningen mellan mjölk- och köttproducenter och mjölkproduktion 

och fårskötsel.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag är inte så säker på att det har en regionalpolitisk sådan 

effekt att det drabbar uttryckligen dem som bor i de perifera regionerna 

och i skärgården. Varför gör man då ändringen i tredje paragrafen? Man 

drar ner till minsta antal djurenheter som ska få den här ledigheten. Det 

tyder ju på att man vill gynna ytterst små enheter, t o m så små som inte 

finns. Jag är också intresserad att få veta vad som ligger bakom det? Vad 

är orsaken till det?  

I den här framställningen görs det framförallt omfördelning av den 

här förmånen. Effekten, relativt sett, för de mindre gårdarna blir inte så 

tydlig. Men det blir effekt för alla. Som jag sade så är det en väldig skill-

nad ur vems perspektiv man ser det. Likadana gårdar kan ha olika förut-

sättningar beroende på social situation osv. Det är inte lätt att få någon 

millimeter rättvisa i det här.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Jag förstår nog på sätt och vis att det känns jobbigt för både ltl 

Jan Salmén och ltl Anders Englund. De måste vara med och ta de här beslu-

ten som försämrar för näringen. 

Det familjebaserade jordbruket är idag ytterst svårt att upprätthålla. Det 

här är möjligen en faktor som bidrar till att familjejordbruken får det svårt. Å 

andra sidan kan man inte säga att samhällets stöd till det åländska lantbruket 

på något vis är bristfälligt. Under 2009 var bruttoförsäljningsintäkterna från 

det åländska jordbruket 18,5 miljoner euro och landskapets och statens stöd 

17 miljoner euro. Det är generellt sett en enorm subventionering av den här 

näringen.  

Centern har alltid haft ett väldigt stort inflytande över politiken. Jag brukar 

ibland lite ironiskt säga att hela självstyrelsen är ett sätt att kanalisera väldigt 

förmånliga stöd till det åländska lantbruket. I samband med EU-stöden är det 

egentligen bara 26,5 procent av LBU-pengarna, en jättestor pott, 56 miljoner 

euro, som är EU-pengar. Det mesta är åländska skattemedel som går till 

LBU-programmet. Det är enorma belopp som årligen förs över. Det här är ett 

resultat av en politik som har förts och som vi alla mer eller mindre har om-

fattat. Så där har det liksom gått. Många tycker naturligtvis att det är förklar-

ligt. Vi vill ha ett öppet landskap och vi vill väldigt gärna ha betande kossor 

och andra djur. Det tillhör vår identitet. 

Den här lagstiftningen är en följd av en rapport som kom ut i augusti. Rap-

porten går egentligen mycket längre än det här lagförslaget. Dels privatise-

ringen men sedan fanns det också ett annat mål, man skulle utreda och före-

slå en högre och en undre gräns gällande storleken för de förmånsberätti-

gande företagen. Det fanns också några andra punkter. När man kom till slu-

tet av rapporten så hade man redan lämnat det där. Jag tror att det också är 

en viktig faktor i den här utvecklingen.  

Socialdemokraterna har sett på det här som en strukturomvandling. Precis 

som ltl Dahl sade så har man för länge sedan kunnat konstatera på närings-
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avdelningen och i offentliga dokument att antalet mjölkbönder har halveras 

vart tionde år. Detta har pågått ganska länge. Enligt ÅCA idag finns det 62 

mjölkgårdar. Man menar att inom tio år ska de halveras. Man har gjort vissa 

utredningar hos dem som har kor. Den främsta orsaken till att man inte kan 

fortsätta är att man saknar någon som tar över. Den andra orsaken är lön-

samhetsaspekten. För moderna människor är det ganska tungt arbete. Da-

gens unga kanske inte har den inställningen och uthålligheten att man skulle 

klara av en liten mjölkgård. Man önskar sig antagligen helst en robotiserad 

mjölkgård och kor som går i lösdrift. Det här kostar ju pengar. För oss har det 

varit en ganska tydlig strukturomvandlig. Inom näringen kommer vi att få se 

större och större gårdar och de är mera och mera automatiserade. Vi tycker 

det är jättebra att korna går i lösdrift. Samtidigt kommer mjölkmängden att 

bibehållas kanske t o m att öka lite så att ÅCA:s verksamhet tryggas. Det är en 

ganska logisk utveckling, tycker vi. Det kommer att innebära att de små 

mjölkgårdarna antagligen försvinner ganska fort. Då är frågan vad avbytar-

servicen ska vara till i ett framtida landskap? När det gäller de stora gårdarna 

så har vi tyckt att man inte egentligen ska gå in för att de ska ha avbytarser-

vicen. Det investeringsstöd som de får så borde man se till att de inte är i be-

hov av avbytare, utan att de har fastanställda lantbruksarbetare. Men det har 

man inte velat göra i den här rapporten och inte heller i den här lagstiftning-

en.  

Om man verkligen ska bidra till strukturrationaliseringen så ska man göra 

också den förändringen i avbrytarsystemet, om det ska finnas, att systemet 

ska gälla för dem som har det som huvudsyssla. Det har nyligen varit en of-

fentlig debatt om månskensbönderna. Det är antagligen ohållbart i det långa 

loppet att två sådana här system inom jordbruket, eftersom de större enhet-

erna har behov av större marker för att odla foder och att korna kan gå fritt 

osv.  

Fru talman! Det här är väl en nödvändig utveckling som vi ser här. Det är 

ju intressant med den här diskussionen. Nu ska vi plötsligt precis följa rikets 

bestämmelser när det gäller avbytarservicen till vissa delar. Den åländska la-

gen avviker ju sedan i andra avseenden, t.ex. detta med att det gäller huvud-

syssla i riket. Många av dem som idag på Åland har den här rätten skulle inte 

ha det i riket, men det säger man ingenting om. Dessutom är de åländska 

kvinnorna inom den här näringen i sämre ställning än kvinnorna i riket, ef-

tersom de inte kan åberopa sin vårdledighet för att få avbytarservice, vilket 

kvinnorna här också har påpekat, men det har inte beaktats. Att inte fram-

ställningen har konsekvenser för jämställdheten tycker jag inte är rätt sagt. 

Den bibehåller en försämrad situation för åländska kvinnor, inom lantbruket, 

som föder barn.  

Fru talman! Diskussionen lär naturligtvis gå vidare. Min uppfattning är att 

samhällets ansvar kommer in när det gäller vikariefrågan. Men tyvärr har 

man inte gått vidare med försäkringstanken för vikarier, vilket man borde 

göra. I det långa loppet så borde ju lantbruket betala sina egna kostnader i 

det här avseendet, med tanke på det som jag just sade, av 18,5 miljoner som 

man säljer så får man 17 miljoner i samhällsstöd. Tack, fru talman. 
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Ltl Jan Salmén, replik 

Tack, fru talman! Ltl Sundback sade att det skulle vara tungt och svårt 

att ta det här beslutet. Jag kan för min del meddela att jag har motsatt 

mig det ifrån början. Jag stöder inte den här framställningen.  

Angående rationaliseringen så pratar hon om stora jordbruk som vi 

skulle ha här på Åland. Hur vi än rationaliserar så kommer vi alltid att 

ha småjordbruk på Åland. Rationaliseringen går också vidare i våra 

grannregioner. Vi har naturen emot oss. Om 10-20 år så har vi bara 10 

mjölkgårdar kvar. Då har vi nog naturen igenvuxen om vi ska ha bara 

jättejordbruk som inte ryms på Åland. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Vi har många gånger sagt att det åländska lantbruket inte kan konkur-

rera enbart med storleken på produktionsenheterna. Det måste vara 

kvalitet på produkterna. Vi ser gärna en utveckling av det ekologiska 

jordbruket och framförallt marknadsföring av ett åländskt brand på alla 

produkter. Nu skulle Finland gå in för ett 50 procent ekologiskt jordbruk 

år 2030 som en del av sitt brand. Då borde vi vara uppe i 100 procent, 

om vi ska konkurrera år 2030. Så resonerar vi. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Jag håller med ltl Barbro Sundback att generations-

växlingen är och lönsamheten är ett problem.  

När det gäller stöd generellt, om vi tittar på andra stödformer, vi kan 

jämföra med sjöfartstödet. Sjöfarten är en otroligt viktig bransch och 

den stöds. Varje regering försöker se till att det egna landet har samma 

konkurrensförutsättningar som de övriga länderna. Jag tycker det är 

fullt jämförbart här också. Vi måste jämföra med hur man har det i riket. 

När det gäller detta med huvudsyssla, det överfördes från social- och 

hälsovårdsministeriet till LPA, därför att LPA har just de instrumenten 

att man vet vem som är lantbrukare och vem som inte är det. Det finns 

klara regler som man följer när det gäller vem som får och inte får de här 

pengarna.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det blev lite oklart för mig vad minister Eliasson egentligen replikerade 

på? Inte lär det vara något större problem att få reda på vem på Åland 

som har jordbruket som huvudsyssla eller bisyssla, om man vill, men det 

vill man ju inte, vad jag förstår. Man tror att man på det här sättet 

kanske i någon mån kan stoppa den här strukturomvandlingen, att 

småbruket kan stödas på det här viset. Det är möjligt. Det är kostsamt 

och det är en häftplåsterideologi. Ska man drag plåstret långsamt eller 

ska man rycka till snabbt?  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Jag tycker jag svarade på några saker som ltl Barbro 

Sundback förundrade sig över, bl.a. detta med huvudsysslan. Jag förkla-

rade hur man ser på det och hur man bestämmer vem som har rätt att få 
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detta. Jag jämförde med LPA. Där finns det klara regler på vem som ska 

få det här stödet.  

Det var intressant att höra att ltl Barbro Sundback sade att lantbruket 

ska betala de här kostnaderna själva. Det går inte riktigt ihop med den 

retorik som man har haft tidigare bl.a. när det gäller detta med investe-

ringsstöd. Det skulle vara intressant att få en liten utveckling. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tror det är åtminstone fjärde gången som jag förklarar det här. I och 

med att samhället går in med investeringsstöd så att mjölkbönderna kan 

bygga större gårdar, ha lösdrift och ha flera kor så ökar produktiviteten. 

Det betyder att också lönsamheten blir bättre och då kan man anställda 

fastanställd personal. Vad jag förstår så är det mycket bättre för mjölk-

bonden. Då har han personal som han vet att känner till gården och kos-

sorna, de är ju alla ganska olika. Jag har ju varit ut och pryat. Kanske 

minister Eliasson skulle göra samma sak? Så får han erfara på plats hur 

det är. Jag tyckte att den bästa och den intressantaste gården fungerade 

på det här sättet. Får man stöd för att förbättra sin produktionsenhet så 

ska det väl leda till att det blir billigare för samhället i andra ändan.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, fru talman! Jag måste få ett klargörande, missförstod jag ltl Sund-

back när det gäller kvinnornas ställning i lantbruket angående graviditet 

och moderskapsledigheter? Det finns faktiskt i förordningen att man har 

rätt till avbrytare på grund av graviditet, förlossning under den tid lant-

brukaren har rätt till moderskaps- och föräldrapenningen i sjukförsäk-

ringslagen. Jag vet inte vad ltl Sundback menade med att kvinnorna står 

i en sämre ställning här jämfört med riket?  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Den information som vi har fått gäller de kvinnor som stannar hemma 

på vårdledighet tills deras barn har fyllt tre år. De kan inte, med hänvis-

ning till det, få vikariehjälp. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, fru talman! Då fick jag ett klargörande. Gäller det under de här 

100 dagarna? Det kanske finns en skillnad där, att de som har barn upp 

till tre år har rätt till 100 dagar ledighet. Är det detta som ltl Sundback 

pratar om?  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag kan inte svara på om det är de 100 dagarna. Jag har det nog här i 

mina papper. Jag vet inte vem som sitter utskottet men om ltl Dahl är 

intresserad så kan man väl ta vara på det. Lantbrukarkvinnorna har 

skrivit om det här i media, så det kan jag nog informera om. Jag hittar 

det inte nu, men det finns alltså en skillnad.  

Det var väldigt rörande när en ung bonde påtalade det här som en 

svaghet i det åländska systemet. Han trodde att det skulle vara svårt för 
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honom att hitta någon partner bl.a. på grund av detta. Det har kanske en 

viss betydelse i sammanhanget.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Slotte 

Fru talman! Avbytarservicen ligger nu i vågskålen. Bokslutet för 2008 års av-

bytarservice visar på 930 000 euro. I 2011 års budget vill man skära ner till 

650 000 euro. Dessutom finns planer att skära ner ytterligare i budgeten för 

år 2012 till ungefär 500 000 euro. Det betyder en nerskärning med 45 pro-

cent. I riket gör man helt tvärtom. Där utökar man dagarna för årsledighet 

samt ge mer resurser för att trygga vikariehjälpen.  
Nedskärningarna passar dåligt ihop med det åländska regeringsprogram-

met, där det står att verksamhetsförutsättningarna ska vara på samma nivå 

som i omkringliggande regioner.  

Avbytarverksamheten tillkom, då man i stället för att få ett högre pris för 

sina produkter valde att satsa på sociala förbättringar som årsledighet och vi-

kariehjälp vid sjukdomsfall. I riket anses därför att avbytarverksamheten är 

en social rättighet, som lyder under social- och hälsovårdsministeriet, som vi 

hörde tidigare. 

I det här avseendet borde självstyrelselagens 44 paragraf vara tillämpbar 

där det framgår att lagtinget, när budgeten fastställs, ska sträva efter att de 

sociala förmånerna för landskapets befolkning är minst detsamma som i ri-

ket. 

Fru talman! Att privatisera avbytarverksamheten kommer att få oönskade 

verkningar. För avbytarna själva leder det till ogynnsamma konsekvenser. 

Dessutom blir det svårt för avbytare att få utbildning på Åland, eftersom den 

utbildning som funnits har man lagt ner i och med naturbruksskolan. 

För jordbrukaren kan det bli svårt att få avbytare om de flesta nuvarande 

avbytare inte vill fortsätta. Djuren behöver skötsel varje dag.  

Rätten till vikariehjälp vid sjukdom och moderskapsledighet är ett måste. 

Det senare är även en jämställdhetsfråga, som ska göra det möjligt för både 

män och kvinnor att få vara hemma med sina små barn. I regeringens hand-

lingsprogram står: ”En fungerande avbytarservice är en förutsättning för ett 

fungerande småskaligt jordbruk”.  

Fru talman! Det här lagförslaget förorsakar stora omställningar i djurhåll-

ningen, vilket i sin tur leder till negativa konsekvenser för vårt slakteri och 

mejeri. På Åland behövs, och utrymme finns, för mer djur både inom mjölk- 

och köttproduktionen. Ålandsmejeriet har haft stor framgång med bl.a. ost-

tillverkningen. Flera ostar har fått fina utmärkelser för sin smak och kvalitet. 

ÅCA:s smör och ost finns att köpa bl.a. i kvartersbutiker och på stormark-

nader i Sverige. Även Ryssland har visat stort intresse för de åländska ostar-

na. När våra åländska produkter väcker intresse i omvärlden gäller det att 

vara på alerten och eliminera sådana faktorer, som kan minska eller störa 

produktionen. Med minskad produktion svalnar snart intresset i exportlän-

derna för våra produkter. 

Av framställningens motivering framgår att mjölkproduktionen skulle 

minska kortsiktigt men att produktionen ändå skulle öka framöver på grund 

av struktur förändringar. Jag bara undrar; hur kan man vara så säker på det? 
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Enligt vad jag har hört finns det cirka 25 mjölkgårdar med 20-25 kor per 

gård, som står i beråd att sluta om avbytarsystemet förändras drastiskt. Följ-

den för mejeriet och slakteriet skulle bli kännbart.  

I regeringens handlingsprogram står vidare: ”Bevarande av de öppna 

landskapen och kulturlandskapen kräver särskilda naturfrämjande och mil-

jöstödande åtgärder”. Det billigaste och effektivaste sättet att hålla vårt land-

skap rent och öppet från högt gräs och växande sly är våra betande djur.  Vi 

kan inte heller locka turister till Åland om vi inte bevarar vår fina natur.  

Fru talman! Den här lagen om avbytarverksamhet är en sådan faktor som 

inverkar hämmande på landsbygdens utveckling i allmänhet, men i synnerhet 

på produktionsmålen för kött- och mejeriprodukter. Jag vill fortfarande ha en 

levande landsbygd. Det verkar som om regeringen inte har lyssnat alls till de 

remissvaren och synpunkter som beskrivs i svaren från remissrundan. 

Jag kommer för min del att verka för att näringsutskottet gör en grundlig 

beredning av framställningen. Tack.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! När det gäller mjölkproduktionen så är det också ÅCA:s be-

dömning, i den kartläggning som man har gjort, att man tror att mjölk-

produktionen kommer att ha stora möjligheter att öka. 

Jag skulle vilja kommentera lite detta med de sociala förmånerna. 

Lagtinget har inte varit så bra på det, historiskt. Vi har haft många soci-

ala förmåner som släpar efter, både när det gäller handikapplagstiftning 

och utkomststödslag. Lagtinget och landskapsregeringen har varit dåliga 

på att följa den här paragrafen i självstyrelselagen. Så är det, det är väl 

tid för rannsakan både här och där.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Det är ju bra då att man verkligen uppmärksammar 44 § i 

självstyrelselagen, 2 mom. behöver understrykas. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Jag håller med ltl Slotte om betydelsen av öppna land-

skap, vilket jag också nämnde i mitt anförande. Det var ett sakfel som 

jag skulle vilja korrigera. Jag tyckte att ltl Slotte sade att han hade hört 

att 20-25 gårdar, med ett tjugotal kor i varje, riskerar att snabbt för-

svinna. Som jag också nämnde i mitt anförande att om man har 18 djur-

enheter eller flera så kommer man faktiskt att ha ganska exakt lika antal 

årsledighetsdagar som man har nu. Jag ville bara påpeka det. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! När man pratar om den här privatiseringen som kommer i 

nästa raket, 2012, det handlar ju om en flerstegsraket. År 2012 är det 

meningen att man ska privatisera. Man vet inte hur det kommer att gå 

med de avbytare som är anställda idag. Jag har hört sådana uttalanden 

av centers lagtingsgrupp, det finns sådana farhågor. Sanningshalten och 

grunden kan jag inte ge belägg för, men så pratas det.  
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Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Jag förstår att det finns oro för det här. Vi ska göra 

vårt allra bästa, när vi ta nästa steg, för att få det att fungera enligt mål-

sättningen. Det är det enda som jag kan lova idag. Vi ska göra vårt allra 

bästa. Som jag sade också i mitt anförande så har landskapet också fort-

sättningsvis ansvaret för att det ska fungera. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Ja, det är ju bra det då, fru talman, om det kommer att fungera eftersom 

det står i regeringsprogrammet som skrevs för en tid sedan. Man skrev 

att man ska ha en fungerande avbrytarverksamhet för att det småskaliga 

jordbruket ska kunna fungera. Det är viktigt att vi lever upp till vårt 

handlingsprogram.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Många av oss är väldigt erfarna i politiken, andra är lite 

mindre erfarna, men alla sitter vi nu här och förundras över det här skå-

despelet som vi har i plenisalen idag. Plötsligt sitter ett regeringsparti i 

opposition här i debatten i lagtinget. Hur har den här framställningen 

tillkommit? Vi har en ansvarig minister som är CE-märkt. Vi har haft tre 

centerministrar som har suttit här och lyssnat på debatten, nu är det två 

ministrar kvar. Är det alltså dags för centern att lämna regeringen eller 

vad håller ni på med?  

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Bröd och skådespel kanske, vi har väl alla vår rätt att ut-

trycka oss precis såsom vi känner för det. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Uppenbarligen har vi inte en fungerande parlamentarism i 

vårt regeringssystem idag. Det är allvarligt och det är också bekymmer-

samt för alla oss i oppositionen att se hur regerandet nu håller på att 

rasa samman.  

Jag vill också ta upp en annan fråga. Det är de här ständiga jämförel-

serna med riket. Vi har gjort kalkyler på de tre senaste åren under den 

här mandatperioden angående hur stora stöd man ger i riket per odlad 

hektar och hur mycket vi ger på Åland sammanlagt. Siffrorna är inte all-

deles jämförbara, men i pengar blir det ungefär 50 procent högre belopp 

än på Åland per odlad hektar. Och så täcks man stiga upp här och säga 

att en liten nerdragning på någon punkt innebär att vi dels har sämre än 

i riket och att vi dels ifrågasätter hela det åländska jordbrukets framtid. 

Nu är det regeringen som gör det. Vad är svaret på det?  

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Jag känner inte till hur den där statistiken har kommit till 

som ltl Jansson redovisade för. Regeringens handlingsprogram god-

kände också oppositionen och ltl Roger Jansson. Man godkände hand-

lingsprogrammet när man tillsatte regeringen. Eller röstade ni emot? I 

handlingsprogrammet står det i alla fall angående jordbruk; "att verk-
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samhetsförutsättningarna skall vara på samma nivå som i omkring-

liggande regioner".  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Jag tycker att det är lite tråkigt att man hanterar det parla-

mentariska systemet som man gör här. Det skadar faktiskt lagtinget att 

vi ska fungera som något slags kommunfullmäktige. Framställningar 

som kommer ifrån regeringen ska vara antagna av regeringspartierna. 

Det ska vara färdigt diskuterat när de kommer hit till salen. Sedan krä-

ver man istället svar att alla andra ska upp till bevis. Jag tycker att det 

här är väldigt tokigt. Jag vet att centern försöker värna självstyrelsen. 

Jag tycker faktiskt att man förminskar självstyrelsen och skadar den när 

man inte kan leva upp till de spelregler som gäller. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Angående det här lagförslaget så har det diskuterat och 

stötts och blötts i det oändliga, faktiskt ganska mycket. Visst har det va-

rit svårt att veta vilken ställning man ska ta när även representanter i 

arbetsgruppen, som har tagit fram det här förslaget, från början egentli-

gen har stött det här förslaget. Felet är att de fick för liten summa att 

röra sig med när man skulle ta fram det här förslaget. De borde ha mera 

medel till sitt förfogande när de tog fram förslaget, annars skulle man ha 

sagt att det här inte går att genomföra.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är klart att det förekommer ett beredningsarbete innan man lägger 

fram en lagframställning. Det är väl där som ledamöterna Englund och 

Slotte och alla andra borde ha deltagit i. Det är ju där som man ska dra i 

bromsen, inte när framställningen redan har landat i lagtinget. Ltl Slotte 

förstår säkert det här mycket väl. Det blir tokigt.  

Sedan att man hänvisar till minst samma förmåner, det gör man nog 

bara när det passar sig. I så fall skulle man ha ändrat på utkomststödet 

som är nästan 20 euro lägre här än i riket.   

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Nog har vi dragit i bromsarna minsann. Centern bestämmer 

inte heller ensamma.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun Carlson 

Fru talman! Vi diskuterar nu framställningen som handlar om ändringen av 

rätten till avbytare, dvs sättet att beräkna dagar som man har rätt till, vilka 

djurenheter och hur man beräknar djurenheterna. Idag kanske vi har hamnat 

lite framåt i tiden i den här diskussionen. 

Vi hörde just i ltl Barbro Sundbacks anförande någonting som jag tyckte 

att lät mycket bra, hon talade om centerns starka ställning, vilket jag håller 

med om. Centern har och har haft och ska fortfarande ha en stark ställning i 
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landskapspolitiken, därför att centern alltid värnat om hela Åland, såväl jord-

bruk som vård och utbildning. 

Nu har vi hört många saker här idag. Jag ska inte upprepa någonting. Jag 

tror också att utvecklingen inom jordbruket, och inom EU i synnerhet så 

länge vi har den EU-politik som vi har, kommer att leva sitt eget liv och 

kanske försämra möjligheterna. Det som vi kan göra och försöker göra är att 

åtminstone bromsa utvecklingen. Vi kanske inte kan styra den helt och hållet 

men vi kan bromsa den. Det ska vi göra med olika saker bl.a. det som vi pra-

tar om nu och det som vi alla önskar; en välfungerande avbytarservice som 

ska garantera grundtryggheten för de bönder som har djurproduktion på 

olika sätt.  

Det här är väldigt viktigt för näringsutskottet. Jag uppmanar näringsut-

skottet att fundera över om den här framställningen kan medföra en funge-

rande avbytarservice? För det är ju det som är viktigt, det är det som vi behö-

ver veta i den här framställningen. 

Jag tycker ändå att landskapsregeringen har gjort det bästa man kan göra i 

det här läget. Vi vet alla och förstår att vi kanske har olika åsikter i detaljer i 

den här frågan inom regeringspartierna. Vi behöver ingalunda hymla om det 

nu efter alla anföranden. Jag tycker ändå att man har gjort det allra bästa och 

man har också skrivit lite om varför man vill göra det här. Man har alltså an-

gett en målsättning med det här. Målsättningen är okej till nästan hundra 

procent. Man säger; "huvudmålet är att stimulera djurproduktionen så att 

livsmedelsindustrin har god tillgång på lokalproducerade råvaror inom 

mjölk- och köttproduktionen". Det är rätt och viktigt.  

Jag tycker att man idag också måste ta i beaktande livsmedelssituationen i 

hela världen. Det kommer allt mer rapporter från FAO om självförsörjnings-

graden i olika länder. Människorna kommer att svälta om man inte gör 

någonting radikalt. Vad jag menar med det är att vi ingalunda kan påverka 

hela världen, men vi ska alltid se till att Åland har största möjliga självför-

sörjningsgrad när det gäller livsmedelsproduktion. Det är inte bara industrin 

som ska stimuleras utan hela samhället behöver det. De här får man inte 

glömma och tro att det är betydelselöst. Det blir faktiskt mer och mer bety-

delsefullt ju längre vi kommer. Man ska göra allt som förbättrar, men allting 

ska naturligtvis vara rimligt. 

Ett litet påpekande till, när det gäller bindningen mellan investeringsstöd 

och robotverksamhet. Ltl Barbro Sundback menade att om man bara kan in-

vestera tillräckligt så behövs det mindre folk. Det är inte riktigt så enkelt. 

Man kan aldrig investera bort det mänskliga ögat och den mänskliga handen. 

Det finns alltid situationer i ladugården, oberoende vilka djur man har, som 

kräver ett mänskligt öga, en mänsklig hand och en mänsklig hjärna. Det kan 

gälla sjukdomar, kalvningar, insemineringar och en massa saker. Det här be-

tyder att man förenklar för sig om man säger att genom att vi ger investe-

ringsstöd så behöver man inte bryr sig om avbytarservice. Det är alltså inte 

sant. Tack.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag reagerade på uttrycket att vi kanske inte kan styra ut-

vecklingen men vi ska bromsa utvecklingen. Jag tror faktiskt inte att 

det är någon bra strategi för det åländska lantbruket. Man kanske måste 

acceptera vissa oundgängliga villkor som man lever under idag och det 
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är den ökande konkurrenskraften. Det är ju därför som man bygger 

större mjölkgårdar för att öka produktionen och på det sättet lönsam-

heten. Jag tror inte att man ska bromsa utvecklingen. Man ska följa 

noga med och man ska underlätta för de unga bönder som vill ta över 

mjölkgårdar och är intresserade av att satsa på ny teknologi, lösdrift och 

ekologisk odling och sådant. Det är ju det som är den främsta orsaken 

till att man upphör med verksamheten, det finns inte personer som vill 

ta över.  

I den här rapporten om LBU så finns det mycket intressanta analyser 

över hur de här stöden används. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Gun Carlson, replik 

Talman! Jag märker att vi talar om olika saker. Kanske jag uttryckte mig 

slarvigt när jag sade att bromsa utvecklingen. Jag menade naturligtvis 

att bromsa den nedåtgående utvecklingen, försämringen, den nega-

tiva. Jag menade ingalunda den här pågående progressiva utvecklingen 

som sker inom lantbruk och inom all annan verksamhet där det blir mer 

och mer mekaniseringar. Att försöka hejda den här nedåtgående spira-

len kan vi göra genom att ge rimliga stöd. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Då är vi överens i stort sett. Den här negativa spiralen, vissa 

av dem som har mindre besättningar kommer att lägga ner sitt jord-

bruk. Då är frågan om det faktiskt är ändringarna i avbytarservicelagen 

som orsakar eller påskyndar nedläggningen eller om det är den all-

männa strukturomvandlingen inom jordbruket som förorsakar det? 

Vi har sagt att vi stöder en sådan här lagstiftning. Det här förslaget 

med privatisering och neddragning till 500 000 eller var det 400 000 

euro, det går inte. Det är omöjligt, det är att vara för hård mot dem som 

har små mjölkgårdar. På sikt kommer det ändå att ske. Då tror jag att 

det är väldigt viktigt att man koncentrerar sig på unga människor som 

eventuellt är intresserade av att få investeringsstöd. Men det borde följa 

av ett minskat beroende av de landskapsfinansierade avbytarna.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Den negativa utvecklingen kommer inte enbart att bero på en försämrad 

förändrad avbytarservice. Det är säkert på det sättet. Man kan fundera 

över vad det är som blir droppen som gör att bägaren rinner över och 

som gör att man tar beslutet att lägga ner. Vi måste också komma ihåg 

att det ingalunda bara är frågan om mjölkproduktion, det är inte bara de 

som ska hålla landskapet öppet. Vi har alla fårfarmare och vi har kött-

producenter som också lever i en annan värld än mjölkproducenterna. 

Inte ens det kan investeringarna alltid ersätta. Investeringarna är hjälp 

speciellt för unga nya jordbrukare, det håller jag också med om. Det kan 

inte ersätta avbytarservicen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Anders Englund 

Fru talman! Jag föreslår att ärendet bordläggs till onsdagen den 1 december.  

Ltl Jan Salmén 

Fru talman! Jag understöder föregående talares förslag.  

Talmannen 

Under diskussionen har ltl Anders Englund understödd av lagtinget Jan Salmén har fö-

reslagit att ärendet ska bordläggas till plenum onsdagen den 1 december. Ärendet 

kommer att bordläggs. Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden? Ärende är 

bordlagt till plenum den 1.12.  

För kännedom 

3 Landskapsregeringens ungdomspolitik 

Landskapsregeringens meddelande (M 1/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen 

den 8 december 2010. 

4 Europeiska konstruktionsstandarder 

Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 3/2010-2011) 

Svar på enkel fråga ska ges inom tio dagar efter det landskapsregeringen tagit emot frå-

gan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget 

och ange orsaken till att svar inte ges. Frågan överlämnades till landskapsregeringen 

25.11.2010. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 1.12.2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 

14.45) 
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Plenum börjar  

Närvaroregistrering. 26 ledamöter är närvarande.  

Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Folke Sjölund på grund av 

deltagande i regionkommitténs plenarsession i Bryssel samt lagtingsledamoten Roger 

Slotte på grund av deltagande i möte med svenska delegationen i Finlands kommunför-

bund. Beviljas.  

Remiss efter bordläggning 

1 Förändring av rätten till avbytare 

Landskapsregeringens framställning (FR 5/2010-2011) 

Ärendet bordlades 29.11.2010 då beslut fattades om remiss till näringsutskottet.  

Diskussion.  

Ltl Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Denna framställning om förslag till ändring om rätten till avby-

tare debatterades måndags. För mig är det här en fråga som har varit på tape-

ten ganska länge. Den här lagframställningen är den andra i serien om åtgär-
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der för finansiering av avbrytarsystemet. Den första kom tidigare som en 

budgetlag och då gällde det införandet av avgifter för avbrytarverksamheten. 

Det här är steg nummer två, fast det kanske har sagts att detta skulle vara 

steg nummer ett i en etappvis förändring. 

Nivå på den här framställningen, ett anslag på ca 650 000 på årsnivå, har 

enligt min uppfattning varit accepterad som en hållbar lösning för att upp-

rätthålla ett avbytarsystem på Åland som garanterar att vi har en djurhållning 

och att vi har en produktion av mjölk. Det handlar också om andra djuren-

heter, betesdjur för köttproduktion och får och en del andra djur. Till den de-

len omfattar jag den här lagframställningen.  

Men, med anledning av finansutskottets betänkande i tilläggsbudgeten i 

våras, när lagtinget enhälligt omfattade en skrivning som innebär att innan 

man gör vidare förändringar av avbytarsystemet, privatiseringen, så bör en 

noggrann konsekvensanalys utföras. Det står jag fortfarande bakom. Jag 

hoppas att hela lagtinget också står bakom det. 

Finansutskottet kommer att återkomma också i den här frågan i samband 

med budgetbehandlingen. Vi har hört personer om detta. 

Jag tror att det är väldigt viktigt att vi vet vad vi gör och vad vi avsåg med 

det beslut som vi tog med anledning av finansutskottets betänkande i våras. 

Därför ber jag att näringsutskottet, i mån av möjlighet, fördjupar sig kring 

den frågan och har en åsikt när man lämnar sitt betänkande om denna fram-

ställning. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Som redan sades i måndags så stöder vi, frisinnade moderater, 

den här framställningen såsom en del av en successiv anpassning till en mera 

marknadsanpassad och livsmedelsklusteranpassad landsbygdspolitik. 

 Efter måndagens debatt och efter en lång följd av jordbrukspolitiska de-

batter, som vi har haft i här i plenum, så finns det skäl att på basen av den här 

framställningen utvidga något till en generell diskussion om jordbruksstöden, 

som det här är en del utav.  

Vi har idag flera skäl att ställa oss en berättigad överlevnadsfråga för 

landsbygdens del. Håller dagens cementerande och konservativa centerpoli-

tik att gräva en grav för landsbygden och för livsmedelsklustret och för det 

långsiktigt hållbara och livskraftiga jordbruket? Att ställa den här frågan kan 

kännas att ta i. De debatter som vi har fört här om jordbrukspolitiken och 

senast centerledamoten Anders Englunds krav på att andra partier ska redo-

göra för sin politik, eftersom man i det här fallet, enligt ltl Anders Englund, 

när man stöder landskapsregeringen, för en politik som skadar landsbygden, 

livsmedelsklustret och en hållbar jordbruksnäring. Vi tenderar att det lutar 

mot att svaret är ja på den här ställda frågan. Det här sättet som politiken nu 

drivs gentemot jordbruket och livsmedelsklustret är mycket negativt. Det 

kommer att leda till en stor risk för att utvecklingen kommer att gå åt fel håll 

på Åland. Man riskerar stora delar av livsmedelsklustret. Låt mig förklara. 

Klustret består dels av frukt och grönsaker, ett stort företag och flera små. 

Chipspotatisproduktionen har ett stort företag. Mjölkprodukter inkluderande 

ost och andra förädlingar har ett förhållandevis stort företag för åländska 

förhållanden men i en konkurrenssituation är det ett mycket litet företag som 

ständigt lever på risken om man kan ha tillräcklig kvalité och en tillräcklig 

kvantitet. Det fjärde benet är slaktdjursverksamheten där vi numera har end-
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ast en större producent på Åland, men nog också en del små producenter, 

även på gårdsbasis. 

Vad behöver det här livsmedelsklustret för att långsiktigt säkerställas? Det 

behöver idag alldeles särskilt kvalitet. Alla vi talar med säger att konsumen-

terna idag kräver kvalitet. Kvalitet är det som gör att det åländska livsmedels-

klustret utåt är konkurrenskraftigt, men faktiskt också inom Åland.  

Det behöver kvantitet, tillräckliga leveranser och tillräckliga volymer och 

det är en ständig källa till bekymmer. Ju flera stora producenter som finns så 

ju bättre möjligheter till både kvalitet och kvantitet.  

Det behövs ytterligare specialisering och kunskap hos producenterna. Det 

får man genom att ha en viss volym och ägna sig gärna på heltid åt verksam-

heten tillsammans med andra i sitt jordbruksföretag. Detta innebär att vi inte 

på Åland kan bortse ifrån att det är de stora producenterna som är viktigast i 

livsmedelsklustret. Det har man insett i Sverige och i Finland för länge sedan 

där man har ännu bättre förutsättningar. Det innebär inte att de små produ-

centerna är oviktiga, men vi måste säkerställa de stora producenterna för att 

också de små producenterna ska ha någon att leverera till i fortsättningen. 

Som vi hörde i måndags och som vi hörde tidigare och det framkommer 

också i den här framställningen så är man är beredd att minska djurenheter-

na från fyra till två för minimistödet. Dagens centerpolitik går alltså ut på att 

alla ska stödas lika. Det framkom tydligt av måndagens debatt. Det finns re-

dan undantag ifrån detta att alla ska stödas lika. Men de är inte alls lika 

långtgående som de är i östan- och västanhavs. Här är det deltidsjordbrukar-

na och månskensjordbrukarna som absolut ska ha lika förmåner som de 

större. Det betyder alltså att resurserna för att livsmedelsklustret ska kunna 

utvecklas, blomstra och finnas kvar försämras. Vad blir det för resultat på 2, 

4, 6 och 10 års sikt av en sådan politik? Antagligen utarmning av landsbyg-

den. Visst är deltidsjordbruken viktiga i hela vårt system men man måste pri-

oritera på rätt sätt. Jag menar att man prioriterar på ett fel sätt i den debatt 

som vi har hört här nu.  

Näringsministerns förslag i det här sammanhanget går åt rätt håll. Jag hål-

ler med ltl Mattsson att det är den långsiktiga målsättningen som vi ska ha. 

Det får inte innebära att varje gång man går åt rätt håll så ställer sig några 

upp och säger; "det här är döden för landsbygden, det är döden för jord-

bruksnäringen och ni som driver en sådan här politik vill ha död på verksam-

heten." Svaret är troligen precis det motsatta, precis tvärtom. De som kritise-

rar den här framställningen och att gå vidare på det här spåret kommer lång-

siktigt att riskera att försvåra landsbygdens strukturomvandlingar.  

Man kan säga att diskussionen av en samhällsreform och behovet av det i 

centerkretsar också är en cementeringsdiskussion. Nåja, det finns undantag 

också i centern.  

För vår del är vi beredda att jobba hårt för lantbrukets och livsmedelsklust-

rets framtid och att säkerställa det. Det är förutsättningen också för deltids-

jordbruken. Vi får alltså inte prioritera på felaktigt sätt. Vi måste satsa på den 

långsiktiga produktionen. Man kan säga att det är ryggraden i landsbygdens 

långsiktiga utveckling och därmed detta livsmedelskluster.  

Vi tänker fortsätta att protestera mot centerns kortsiktiga landsbygdspoli-

tik, att göda allt och alla och därmed inte koncentrera resurserna på ett riktigt 

sätt. 



  

606 

Kollegan Slottes prisade arealstöd säger väl egentligen allt. Marker, mer el-

ler mindre, eller delvis i träda ska stödas likaväl som livsmedelsproduktionen. 

Det kan inte få vara så att kollegan England, och producentförbundet där-

med, är lika cementerade och därmed utvecklingsfientliga som den debatt vi 

hörde i måndags ifrån centerns sida. I så fall tror jag nog att kärnan bland 

jordbrukarna bör säga ifrån. Det är väl okej för Åland om centern går fel väg, 

men jordbrukarnas egen fackorganisation borde inte gå samma väg.  

I den landskapsregeringen som jag ledde 1995-1999 var faktiskt dåvarande 

jordbruksministern Anders Eriksson på rätt väg. Jag tycker att utvecklingen i 

debatten har gått i en annan riktning nu de senaste åren. Han var på rätt väg, 

han insåg att EU-medlemskapet innebar att det måste bli en diversifiering 

och en specialisering om man ville ha heltidsjordbrukare som bas i livsme-

delsklustret. Jag uppfattade samma sak när jag efterträdde honom som jord-

bruksminister en kortare tid, ett och ett halvt år. 

 Jag uppfattade att kollegan Jörgen Strand under sin tid som näringsmi-

nister var väldigt tydlig. Hans politik och riktlinjer har vunnit stor uppskatt-

ning inom livsmedelsklustret, bland de stora lantbrukarna och producenterna 

inom livsmedelsklustret. Tack. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Ltl Jansson pratade om livsmedelsklustret och dess ut-

veckling. Då behöver man ge signaler att man ska producera produkter-

na som kommer till livsmedelsklustret. Jag är mest orolig för det när 

man bara pratar om heltidsjordbrukare som har en tradition att inte 

producera till livsmedelsklustret. Det finns många som bara är 40 och 

60 procents jordbrukare men är duktiga producenter. Att dela upp dem i 

olika kategorier är olyckligt. Det är ju de aktiva jordbrukarna som ska få 

investeringsstöd. En passiv jordbrukare söker inte sådana stöd. Det är 

samma sak med det här, får man inte ett fungerande avbytarsystem så 

får man ju inte någon utveckling av basen för livsmedelsklustret. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag har inte hört någon som bara har pratat om heltids-

jordbrukare. Basen i livsmedelsklustret är de stora och större jordbruks-

företagen. När vi har pratat med folk så är det de stora jordbruken som 

är förädlarna, de är basen. Därför kan man inte ha den här politiken att 

man fördelar ut pengar så mycket som möjligt, även till andra som inte 

utgör basen. Visst ska där också ske en viss stödform beroende på stor-

leken och betydelsen för produktiviteten och förädlingen i landskapet. 

Vi har hört att den typen av prioriteringar är farliga för landsbygdens 

fortlevnad. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Jag motsätter mig att det skulle vara farligt för landsbyg-

den. Jordbruket har väl aldrig velat ha den här regleringen med EU. Det 

blev så reglerat att man knappt vet vad man ska odla. Utan de här stö-

den har man får fullt sjå att få det att gå runt. Jag anser inte att det 

skulle vara farligt att man stimulerar så att folk kan leva som andra 
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människor och ta ledigt. Avbytarverksamheten borde ju utvecklas istäl-

let för att avvecklas. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är den politiken som vi talar för. Att jordbrukspoliti-

ken måste anpassas till dagens och framtidens behov så att vi kan få en 

utveckling av jordbruksproduktionen i landskapet. Det är det viktiga så 

att vi kan ha det här klustret till och med att växa i storlek och betydelse, 

ekonomiskt och sysselsättningsmässigt för Åland.  

EU-medlemskapet medförde att man förhandlade med staten om för-

utsättningarna för jordbruksproduktionen. Det var inte något bra sy-

stem visade det sig. EU-medlemskapet innebar sedan vissa problem när 

det skulle bli en marknadsanpassning som blev global. Det blev en 

marknadsanpassning till en global marknad. Då måste man lägga om 

systemen helt hållet. Väldigt många, även av er här, har levt kvar i det 

gamla bidragstänkandet från den här förhandlingstiden. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag är själv lite skeptisk till att man ska fördela all-

ting till de stora jordbruken. Jag tycker att man tar en del ifrån den 

åländska identiteten och den åländska företagsamheten. Man jobbar 

t.ex. som snickare, elektriker eller någonting annat och man har ett 

månskensjordbruk på sidan om. Det ska inte vara en skam om man får 

samma ersättning per areal som de stora jordbrukarna får ifall man bi-

drar till det här.  

Chipsen kommer kanske inte att ha sin verksamhet kvar här så länge 

till om man tar bort månskensjordbrukarna. Det är väldigt många som 

levererar till Chipsen. Det är duktiga och bra leverantörer. Det finns 

mycket skickliga yrkesutövare på jordbrukssidan även om man inte har 

det som heltidssysselsättning. Varför ska man då frånta dem en del av 

stödet? Vi missar fullständigt målet i den här debatten just nu. Vi ska in-

rikta oss på oskördade åkrar. Åkrar som inte kommer in i produktionen 

överhuvudtaget och ligger i princip helt för fäfot, men man lyfter stöd 

ändå ifrån staten. Det är det som är problemet, anser jag. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Här har vi också en liberal röst som stämmer in i kören att alla 

ska ha lika annars försvinner de som producenter. Det är ju inte sant. 

Inte försvinner de som producenter, de har mycket annat att leva av. 

Men de är inte fullt specialiserade på att vara väsentliga delar av livsme-

delsklustret, så att kvaliteten kan hållas på den höga nivå som den ska 

vara så att kvantiteten kan vara tillräckligt och att kunskapen är på en 

tillräcklig hög nivå. Vi menar inte att man ska ta bort stöden för de öv-

riga. Nedre gränserna kanske måste höjas och man måste förstå hur 

man ska prioritera bäst för att man ska ha långsiktig hållbarhet i vår 

jordbruksproduktion.  



  

608 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det är just det som den här debatten handlar om, att 

man ska prioritera rätt. Jag tänker också på hela Åland, det är viktigt att 

vi har de här månskensjordbrukarna kvar. Jag tror inte att det är några 

problem att vi har mindre produktion av får och vi har mindre produ-

center av äppelodling kvar så att de känner att det också betyder något 

att de finns till. De ska inte bli en andra klassens jordbrukare. Man ska 

inte klassa vissa som att de har fullt stöd och är riktiga jordbrukare och 

att andra är någon sorts skämtjordbrukare som inte odlar på heltid. Jag 

omfattar inte det här systemet som man är inne på just nu. Tänker man 

också på miljön så tror jag att det är stor skillnad. Ju fler som är mer och 

bidrar på olika ställen så ju bättre är det.  

Man pratar om cementerad gång på gång. Det kanske också är en bra 

bas att stå på, att vi bibehåller det här och att vi också har månskens- 

och deltidsjordbrukare kvar som förädlar sina produkter på gården. Det 

betyder mycket för dem att driva det här framåt. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Vill man inte göra några prioriteringar för att satsa på kär-

nan i producentledet för förädlingssidan så kommer utvecklingen att bli 

mycket problematiskt. Jag talar inte för att någon ska jobba för att del-

tids- och månskensjordbrukarna ska sluta producera på sina marker. Så 

länge de har möjlighet att göra det och kompletterar det med övrig verk-

samhet så är det jättebra, förutsatt att de håller kvaliteten och har den 

kunskapen som erfordras för att upprätthålla kvaliteten. Det är ofta helt 

okej idag, det är inte alltid helt okej. Men, samma stödnivå, det säger 

Mattsson och andra att de ska ha. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Ltl Jansson talade om kvalitet, kvantitet och specialisering 

av kunskap. Jag tyckte han glömde bort en mycket viktig aspekt på det 

åländska framtida jordbruket och det är de ekologiska livsmedlen och 

råvarorna. Det skulle vara viktigt att också Ålands moderater skulle dela 

vår vision om ett ekologiskt Åland. 

Nokias styrelseordförande, Jorma Ollila, har lett en arbetsgrupp som 

har tagit fram ett varumärke för Finland. I den arbetsgruppens slutsats 

säger man att år 2030 ska 50 procent av Finlands jordbruksproduktion 

bestå av ekologiska produkter. Jag menar att det inte bara är en vision. 

Det är hårda fakta det här. Det odlas idag alltför lite ekologiska grönsa-

ker på Åland för att möta den allt större efterfrågan.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! För oss är det lite för begränsat att uttrycka sig så här en-

kelt att huvuddelen eller gärna allt ska vara ekologiskt. Vi menar att det 

är viktigare att det är närproducerat och att det är så renproducerat som 

möjligt. Sedan kan en betydande del också vara ekologisk, det vill vi 

gärna ha. Vi vill ha en renhetsstämpel på de åländska produkterna som 

inte enbart inkluderar strikt ekologisk produktion. 



  

  609 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Jag tror inte att vi kommer att nå hundra procent ekologiskt Åland. Det 

är ju viktigt för varumärket Åland att vi har rena, friska och hälsosamma 

produkter med kvalitet. De får väldigt gärna vara ekologiska för det ger 

ett mervärde. Då kanske vi kan komma bort ifrån den här bidragsopti-

meringen. 

En annan intressant reflektion skulle vara att fundera på hur många 

här i lagtinget som faktiskt berörs och gynnas ekonomiskt av det nuva-

rande bidragssystemet? Kanske det skulle kunna vara någonting för me-

dia att titta närmare på?  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Ja, om socialdemokraterna och kollegan Carina Aaltonen 

uttrycker sig på det sättet att det väldigt gärna får vara ekologiskt. Då är 

det någonting helt annat än att kräva att hela det åländska jordbruket 

ska följa de ekologiska odlingsprinciperna. Det finns andra vägar att nå 

den här renheten i proceduren, även om man inte helt och hållet är eko-

logisk. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Roger Jansson och jag delar den uppfattningen 

vad gäller att det är viktigt med kvalitet och kvantitet. De åländska pro-

ducenterna av primärprodukter är kända för en hög kvalitet. Vi har 

Chipsen här och vi har en väldigt god potatis, bara för att ta ett exempel. 

Sedan handlar det om att öka kvantiteten på vissa områden. Det är väl-

digt viktigt exempelvis när det gäller mjölken. Det finns nog redan en 

renhetsstämpel och kvalitet på de åländska produkterna. 

Ltl Jansson sade att detta sköttes väldigt fint när ltl Strand var nä-

ringsminister. Om ltl Jansson tycker det så kanske han borde tycka att 

det sköts ganska bra nu också.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag tycker att den här framställningen är ett exempel på 

att det sköts bra till en väsentlig del. Den här delen är väsentlig. Utveckl-

ingen som man visar i den här omställningen är väsentlig, förutom när 

det gäller den här eftergiften, som tydligen har gjorts och som ministern 

själv erkände att man hade gjort, eftersom man hade försämrat i en del 

så skulle man förbättra i den här delen om liten produktion. Det har inte 

egentligen någon som helst betydelse för kvalitetsökningen eller kvanti-

tetsökningen eftersom den inte alls berör de här större producenterna. 

Man har givit en sådan eftergift och det kritiserade vi i måndags och det 

gör vi också idag.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Jansson sade också att dagens centerpolitik strä-

var till att alla ska stödas lika. Samtidigt sade ltl Jansson att han är nöjd 

med det här förslaget. Han stöder förslaget. Det här förslaget visar ju att 

vi faktiskt förändrar strukturerna. Här kommer det att ske en ändring så 
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att man inte stöder på samma sätt som man har gjort tidigare. Det sker 

en prioritering. 

När det gäller eftergiften, jag antar att det var de här två djurenheter-

na som ltl Jansson menade. Det finns ingen som har så få kor idag och 

producerar. Det här kom arbetsgruppen fram till. Man förändrade djur-

enheterna så att det skulle fungera också för övriga grupper.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Dagens anförande från frisinnad samverkans gruppledare 

är inte motiverat av landskapsregeringens liggande framställning. Det är 

motiverat av de kraftfulla angrepp mot näringsministern och mot sit-

tande landskapsregering, som vi fick höra ifrån centern i måndags och 

samma tongångar har vi också hört tidigare. Då ville vi ifrån vår sida 

varna för att det här kan vara förödande för landsbygden och för livsme-

delsklustret om man fortsätter cementeringen av den gamla politiken. I 

den här frågan stöder vi sittande minister och hoppas att det inte ska bli 

någon förändring på den punkten. Men det här är bara en del av jord-

brukspolitiken, en ganska liten del sannerligen. Jag har pressat talman-

nens tålamod idag genom att, på basen av den här framställningen, ut-

vidga resonemanget så att det här blir en del av helheten. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! I och med att vi har avslutat remissdebatten redan så 

tänkte jag att vi skulle fokusera på den lagframställning som vi har att 

behandla inför näringsutskottets hantering av frågan. Jag tycker att det 

är synd att stadspartiet, Ålands moderaters gruppledare tar till så för-

dömande ordalag, både vad gäller centern, hanteringen av landsbygden 

och i synnerhet enskilda ledamöter. Borde inte ltl Roger Jansson vara 

nöjd med att vi har ett anslag som på några få år radikalt har reduce-

rats? Det har reducerats på ett sätt som har skapat stor oro bland bru-

karna. Vi har ett livsmedelskluster som är sårbart. När det nu kommer 

signaler om att de är djupt oroade så nog är det naturligt att företrädare 

för branschen berättar här inför oss om den oron som finns. Jag ser inte 

någonting dramatiskt i det. Däremot står ju centern till fullo som parti 

bakom den framställning som har arbetats fram av näringsministern på 

ett mycket föredömligt sätt.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! I måndags, då kollegan Harry Jansson var frånvarande, 

var det ingen som fick den bilden att centern skulle, såsom en man, stå 

bakom den här framställningen. Alla upplevde att det definitivt var tvär-

tom i debatten. Vi som deltog i debatten noterade det. Det var därför 

som jag, efter diskussion i vår grupp, idag har kommit fram till att vi vill 

för vår del ta bladet från munnen. Vi vill uttrycka nödvändigheten av att 

hela Åland ska leva. Alla näringar som är väsentliga för framtiden ska 

kunna utvecklas. Vi blev djupt, djupt bekymrade i måndags för livsme-

delsklustrets framtid och hållbarhet, särskilt produktionsföretagens 

möjligheter att klara sig framöver.  
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Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Om vi återgår till lagframställningen så är det en re-

form som är omfattande. Vi har på ett rätt dramatiskt sätt förändrat 

villkoren för nyttjarna. Det är klart att det finns oro på fältet om vilka 

konsekvenser det får. Jag kan bara återupprepa det, som kollegan Gun 

Carlson sade i måndags, att näringsutskottet bör titta på konsekvenser-

na av det här lagförslaget. Näringsutskottet bör titta på den nivå som 

finns i Ålandsbudgeten för nästa år, 650 000 euro, och vad det innebär 

konkret. Sedan får vi återkomma till en allmän jordbrukspolitisk debatt i 

ett annat sammanhang. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Vi och jag väljer när vi debatterar saker och ting utgående ifrån 

de ärenden som vi har här i lagtinget. Den debatt som fördes i måndags 

motiverade dessa ställningstaganden. 

När det gäller avbrytarverksamheten så har det gjorts en mycket sak-

kunnig tjänstemannautredning om utvecklingen inom sektorn. Jag hop-

pas att kollegan Harry Jansson har tagit del av den utredningen. Vi har 

på det sättet ett gott politiskt underlag som en enhällig landskapsrege-

ring har ställt sig bakom. Vi hade också trott att centern var med på det. 

Men i måndags fick vi veta att så är inte fallet. Därav dagens diskussion 

efter bordläggning.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Efter denna något utvidgade inledningsdebatt så ska vi 

hålla oss till ärendet; förändring av rätten till avbytare, i den fortsatta diskussionen, så 

att vi kommer fortare framåt. 

Ltl Jan Salmén 

Herr talman! Jag ska försöka hålla mig till ämnet. Det är ur sociala aspekter 

som jag är tveksam till det här förslaget som är lagt. Om man ser på förvänt-

ningar inom jordbrukarkåren om vad som händer t.ex. vid olycksfall och vid 

moderskapsledigheter så leder inte det här förslaget till någon utveckling. Det 

är mera en avveckling av systemet. Vi bantar snart så mycket att det blir 

omöjligt att hålla en kontinuitet i den här verksamheten. Nya, unga och ak-

tiva jordbrukare som vill satsa på jordbruket, de kanske inte med en gång är 

stora, de förväntar sig att man ska kunna vara ledig som andra grupper i 

samhället och t.ex. ha moderskapsledighet och föräldraledighet ordnad. Med 

det här förslaget kommer man att få mycket bekymmer att upprätthålla en 

fungerande verksamhet.  

Det har hänvisats här förut till olika utlåtanden i arbetsgrupper. ÅCA är 

kanske det viktigaste företaget inom livsmedelsklustret. Läser man ÅCA:s  

yttrande angående avbytarverksamheten så är det slående vad de är oroliga 

för. Jag anser att ÅCA är de som känner till mjölkproduktionen bäst. De är 

verkligt oroade för vad som händer. Jag kan t.ex. läsa upp ett stycke här; 

"trycker på vikten av fungerande vikariehjälp vid sjukdom, moderskapsle-

digheter m.m. Det är inte minst en jämställdhetsfråga för både män och 

kvinnor att man kan vara med sina små barn. Även här är det viktigt att 

våra medlemmar ska få samma trygghet som man erhåller i Finland. Allt 

som allt kan vi inte se att man inom snar framtid kan avveckla avbrytar-

verksamheten i landskapet utan att våra medlemmars trygghet och framtid 
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skadas väsentligt". Det skriver ÅCA. Jag tycker att det är en verkligt bra re-

dogörelse från ÅCA. Man bör ta detta i beaktande före man går vidare med 

det här systemet. 

Jag vill uppmana utskottet att för det första titta på den sociala sidan, om 

det stämmer överens med 44 § i självstyrelselagen. Jag tycker själv att man 

åsidosätter den i det här förslaget.  

Vi har, för det andra, detta som ltl Mattsson tog upp om finansutskottets 

skrivning här i tilläggsbudgeten att man skulle göra en konsekvensbedöm-

ning på hur framtiden ser ut om man genomför det här. Jag kunde inte se i 

framställningen att det fanns sådana utredningar. 

Sedan diskuterades storleken på djurenheterna. Jag tycker att man borde 

höra någon köttproducent om vad de anser om verkligheten efter den här 

förändringen. Man kan höra sådana som har haft 165 timmars årsledighet 

och nu kommer ned till 40 timmar. Det är inte några småbrukare eller mån-

skensbönder. Det kan vara aktiva heltids jordbrukare som försöker leva på 

det. Jag önskar att man tittar på det.  

Jag är mest orolig för vad som händer när folk skadar sig och när det hän-

der olycksfall om vi inte har en fungerande verksamhet. Det blir ju att man 

lägger ner köttproduktionen. I synnerhet köttproduktionen är jag mest orolig 

för.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Ltl Jan Salmén pratade om att man inte skulle få av-

bytare vid moderskapsledigheten och faderskapsledigheten. Det finns ju 

i förordningen. Inte är det någonting som ändras där. Det kommer att 

vara kvar. Inte tar man bort förordningen, vad jag har förstått, för att 

man förändrar i avbytarlagen. Det mesta är tryggat. Jag ser inte någon 

jätteradikal förändring när det gäller avbytarna. Allt det här som ltl Sal-

mén räknade upp ligger ju kvar i förordningen. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Men rustar man ner hela avbytarverksamheten så kommer 

man inte att få en fungerande verksamhet. Det är ju det som man är 

mest orolig för i remissvaren. Att man inte ska få ett fungerande system 

och att det inte finns någon avbytare att ta till. Det är ju det som är pro-

blemet.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Jag upplever inte att man rustar ner hela avbrytarverk-

samheten med det här. Man gör vissa förändringar, men rustar ner den 

gör man inte. Hela avbrytarverksamheten blir ju kvar. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Det hjälper inte med en förordning om det inte finns avbytare som kan 

ställa upp. Det kan bli svårt att få tag i avbytare. Det är problem redan 

med dagens system. Det är problem att få det att fungera på grund av att 

hela den här verksamheten börjar bli så småskalig. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! I ltl Salméns anförande fanns en hel del jämförelse gente-

mot riket. Det skulle vara intressant att höra hur ltl Salmén ser på beho-

vet av att överhuvudtaget ha en egen behörighet inom jordbrukspoliti-

ken med tanke på de omdömen som fälles om behovet av att ha så stor 

likhet gentemot riket.  

Ltl Jan Salmén, replik 

I debatten bland jordbrukare ifrågasätter man om man inte skulle be-

höva flytta över jordbrukspolitiken tillbaka istället. Tyvärr, får jag säga 

som själv tycker att vi ska ha mera behörighet. De flesta anser att vi inte 

kan klara av att sköta det här utan att det ska gnällas på jordbruket hela 

tiden. Det finns nog nästan en förståelse, t o m ett påstående många 

gånger att vi ska överföra jordbrukspolitiken tillbaka för att få det jäm-

bördigt och slippa genomgången varje år av jordbruksstödet. Det stöd-

system som vi har nu skapades under FS näringspolitik. Jag är lite för-

vånad över att man går åt det. Många gånger vill man ändra det som 

man själv har varit med och skapat.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag förstår inte riktigt kommentaren till min replik. Ltl 

Salmén säger att man ständigt och jämt ska få höra gnället kring jord-

bruket. Jag tycker att min replik inte hade någonting med det att göra. 

Ltl Roger Janssons anförande idag, och det som vi sade under debatten i 

måndags, tyder på att frisinnad samverkan är för en aktiv jordbrukspoli-

tik som ska syfta framåt. Var gnället finns i den politiken har jag väldigt 

svårt att se. 

Vad gäller diskussionen om huruvida man kan förändra liggande 

ordningar eller inte så hör väl frisinnad samverkan till ett parti som tror 

på att man måste förändra utgående ifrån de förutsättningar man har. 

Man måste också försöka utveckla nuvarande system på ett sätt så att vi 

också klarar av att möta framtiden på ett positivt sätt.  

Sedan är det intressant att höra att den självstyrelsepolitik som cen-

tern säger sig föra inte har stöd bland lantbrukarkåren. Är det så som jag 

ska uppfatta ltl Salmén? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Jan Salmén, replik 

Har talman! Jag har inte gjort någon undersökning bland lantbrukarna. 

Men det kastas ofta fram bland alla mess i tidningarna att man bara är 

ute efter stöd. Vi inom centern och inom producentförbundet är för att 

utveckla jordbruket. Vi kämpar för att vi ska få möjlighet att få ett akti-

vare jordbruk, inte ett passivt och att det inte bara ska vara några stora 

jordbruk. Vi vill att hela klustret ska ha en chans att utvecklas. Jag får 

tacka här som moderat centerpartist. 
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag var inte närvarande här i måndags. Jag har förstått att de-

batten handlade om avbytarservicen i vid mening. Jag utgår ifrån att det 

också finns möjlighet att ta upp de frågorna idag.  

När man hör debatten och tänker på jordbrukspolitiken de senaste åren så 

finns det en stor risk för polarisering. Jag sammanfattar det med att det är en 

polarisering mellan allmänintresse och särintresse. Åtminstone de svenska 

nya moderaterna lyfte fram allmänintresset. Jag vet inte hur de åländska mo-

deraterna ser på det. Men jag läser in det i ett anförande som frisinnad sam-

verkan hade idag. För min del vill jag framföra ett tack till ltl Roger Jansson 

för att han anstränger sig för att föra fram argumenten kring jordbrukspoliti-

ken som helhet. De tycker jag att är viktigt, även om jag på många punkter 

inte håller med honom i hans analys och argument, så tycker jag att det är där 

som vi måste komma framåt.  

Det som är viktigt för att undvika en polarisering, som i och för sig kan 

vara bra på diskussionsplanet men inte blir bra ut i samhället, det är att man 

måste kunna rättfärdiga jordbrukspolitiken. Det har liberalerna försökt att 

göra. Vi har inte deltagit i någon klappjakt på jordbrukare och kritiserat 

denna mycket kompetenta och i ett historiskt perspektiv framgångsrika yr-

keskår.  

Överföringsutgifterna inom näringspolitiken till jordbruket är 10 miljoner 

medan det är 4 miljoner till det övriga näringslivet. Man måste ju kunna för-

klara det. En stor del av förklaringarna är EU-stöden, som de flesta som har 

knytning till jordbruket känner till. EU-stöden är ett system för att ge stöd 

enligt areal. Det kan man tycka illa om och det gör de flesta. Det strider mot 

det sunda förnuftet att man får betalt för att inte producera. Men, vad ska vi 

göra? Ska vi avstå på jordbrukarnas vägnar för detta stöd? Nej, det kan vi 

knappast göra. Jordbruket hänger ihop med mycket annat viktigt i samhället. 

Det är livsmedelsproduktionen, livsmedelsklustret och det är landsbygden, 

turismen och öppna landskap osv. 

När det gäller livsmedelsklustret så är det inte bara råvaror, utan det är 

hela kedjan fram till det att miljoner människor sitter i restaurangerna på 

våra färjor och intar måltider. Det är alltså från råvaror till mat, till måltider 

och till upplevelser. Därför är jordbruket viktigt.  

När man ser på den här framställningen med djurenheter 4, 2 och 13 osv, 

så har vi år 2010 en modern marknadsekonomi. För mig är det lite stötande 

att i lagstiftningen sitta och diskutera vad djurenheterna betyder, oberoende 

av de goda konsekvenserna och effekterna. Är det den och den personen då 

som ska få lite mera stöd eller har ett särskilt intresse? Och frågan om vad 

djurenheter är och om det ska det vara får osv. 

Jag tror att man måste se avbytarservicens reform i ett längre perspektiv. 

När det gäller jordbruket så ställer jag mig frågande till frisinnad samverkans 

storlekstänkande. Mycket av det åländska jordbruket bygger på det som man 

ibland kallar för näringskombinat. Man har alltså större arealer för spann-

mål, mindre arealer för djurhållning och ännu mindre arealer för trädgårds-

odling osv. Här har det kommit fram många innovationer som har gjort små-

skaligheten möjlig. Trädgårdshallen bygger väldigt mycket på många små le-
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verantörer, medan mjölkproduktionen går mot stora volymer och högtek-

nologi. Då måste man hitta system som bättre passar till sig ett modernt 

jordbrukssamhälle som i och för sig inte lever enligt marknadsprincipen men 

är kopplat till den via livsmedel och annat. 

När man ser på 44 § i självstyrelselagen att eftersträva samma sociala för-

måner, så tror jag att det skulle vara viktigt att skilja på sociala grundtrygg-

heter och välfärdstjänster.  

Den sociala grundtryggheten ska vara lika för alla, jämlik, den ska vara lika 

för jordbrukarna. Det är landskapregeringens ansvar att tillse att man har 

samma rättigheter när det gäller moderskapsledigheter, olycksfallsersättning 

osv när det gäller den sociala tryggheten. Där ska finnas en jämlikhet. Alla 

ska vara lika inför lagen i det avseendet.  

När det gäller stöd till semesterersättare så är det en annan sak. Där tycker 

jag att man ska jämföra med företagare i allmänhet och se på olika försäk-

ringssystem hur man kan bygga upp trygghetsfonder eller försäkringar. Det 

är en väg som vi har att välja. Det resonemang som fördes här ifrån frisinnad 

samverkan går in på en mera jordbrukspolitisk debatt, men det är viktigt att 

den förs i något sammanhang. 

Jag sitter som ersättare i näringsutskottet och kommer åtminstone en tid 

framöver att vara med och behandla den här. Vår uppgift är parlamentarisk. 

Landskapsregeringen har en framställning som majoritetspartierna står 

bakom. Naturligtvis ska man granska alla aspekter i utskottet. Den framställ-

ningen är en kompromiss med andra jordbruksstöd i en större helhet. Jag har 

som utgångspunkt att detta är vårt underlag. Om det ska ändras så ska vi vara 

överens om det, annars får man börja ifrån början, från rent bord. Jag har 

förstått att frisinnad samverkan också har den inställningen att landskapsre-

geringens framställning inte är överenskommen av alla, utan den är ett led i 

en reform som tidigare har grundats i finansutskottet och därmed också i lag-

tinget. Det är alltså utgångspunkten. 

Ser man på avbytarlagen som sådan så finns det kanske både nöje och 

missnöje i den. Vi har sett att det här är acceptabelt. Det är inte det bästa men 

det är ett steg på vägen till ett bättre system. Det finns anledning att se om vi, 

utöver den sociala tryggheten som alla ska ha, ska ha samma system eller nya 

system i framtiden. Tack.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Ja, det stämmer att vi stöder den här framställningen. Den 

går i rätt riktning i enlighet med vår politik. 

Jag tänkte ta några ord om EU:s politik. Det är riktigt att EU styr det 

här. Det finns också utrymme att ha en egen politik inom ramen för 

EU:s politik. Vi tycker att vi idag lite cementerar de här gamla struk-

turerna och vi skulle vilja jobba mera med utveckling. Utgångsläget för 

vår politik är EU:s långsiktiga mål; marknadsinriktning, höjd konkur-

renskraft och hållbarhet. Använder vi inte pengarna idag i den riktning-

en så tror vi att vi blir efter när det gäller utveckling i framtiden. Man 

kanske borde satsa pengarna på utvecklingsjordbruk. Inom ramen för 

vår behörighet har vi möjlighet att få bort de här de icke-produktiva åk-

rarna genom att förändra hektargränserna från 3 till 15 hektar. Då får 

man ett incitament för att hyra ut de åkrarna.  
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Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik 

Avbytarlagen gör ju ingenting för att gå emot de möjligheterna. Nu har 

vi ett landsbygdsutvecklingsprogram som är ett sorts kontrakt med 

jordbrukarna. Där finns ju mycket utvecklingsmöjligheter. Jag ser inte 

att stödfokuseringen och fokuseringen på lantbrukare är det som för 

samhället framåt. Man ska ha den sociala tryggheten. När jag tänker ef-

ter lite närmare så håller jag med Jörgen Strand om den här utveckl-

ingsdimensionen, det är den som är det viktiga. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Visst handlade det om avbytarlagen. Jag ville poängtera, för att få det i 

ett perspektiv, att den här lagframställningen går i den riktningen och 

det tycker jag att är bra. Men det är bara en liten hörnsten i helheten. Vi 

stöder den här lagframställningen ograverat. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! För att sammanfatta det som vi diskuterar i liberalerna så 

ska det finnas en social grundtrygghet också för jordbrukarna. Det ska 

finnas ett marknadsinslag som också betyder att den som utvecklar, den 

som är effektiv och den som hittar på någonting nytt också får belöning 

för det. Det betyder samtidigt att man inte ger bidrag till allt och alla 

utan till dem som kan bidra till samhällsekonomisk utveckling. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Idag är det väl en någon avslagen debatt om själva framställ-

ningen om avbytarservice. Det verkar som om protesterna, som vi fick höra 

ifrån centern här, har stillats. Nu är ordningen återställd i det parlamenta-

riska systemet och majoritetspartierna står bakom den här framställningen 

har vi förstått idag. Det är ju så som det ska vara. 

Det har här framkommit ett visst missnöje, trots allt, med den här lagstift-

ningen. Man menar att det är sämre förmåner än i riket. Det är ju en diskuss-

ion som med hänsyn till självstyrelselagen är relevant. Det är väl här som nä-

ringsutskottet borde visa på i vilka avseenden den här framställningen avvi-

ker från förmåner i riket, men också visa på de förmåner som kanske är större 

än i riket, om det finns tid och möjlighet till det. Jag tror att det skulle vara en 

viktig diskussion. Det är ju meningen att 44 § i självstyrelselagens ska följas 

på något sätt. Det kan ju vara intressant också med tanke på andra sociala 

områden att se om vi kan ta fram en sorts modell i lagtinget för att granska 

det här. Åtminstone har inte vi ifrån vår sida någonting emot att man tittar 

närmare på det.  

Det talas nu i debatten väldigt mycket om jordbruket i allmänhet. Man ta-

lar om behovet av utveckling, att kvinnor ska vara med, att unga ska vara med 

och att det ska ske en produktutveckling, branding och allt vad det nu heter. 

Under den iden som framställningen har legat här så har jag bl.a. läst halv-

tidsutvärdering av LBU-programmet som regeringen har tagit fram. LBU-

programmet finns också lite behandlat i landskapsrevisorernas berättelse. 
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Det är ganska dyster läsning utgående ifrån de förväntningar och förhopp-

ningar som här har formulerats. Med det här programmet ska man ta fram 

nya produkter, man ska stöda unga jordbrukare och miljöstödet ska utveck-

las. Det visar sig att den övervägande delen av de här pengarna som finns i 

LBU-programmet går till enskilda jordbrukare som LFA-stöd, ett utkomst-

stöd. Man har under den här perioden gjort överföringar från mera utveckl-

ingsbara delar i programmet till det här stödet. Alla pengar för startprogram 

för unga odlare är borta. Det finns flera sådana här exempel. Det finns del-

program som inte längre har några pengar. Som jag uppfattar det så ska man 

dra den slutsatsen att de som nu håller på med jordbruk i någon form får 

maximalt ut ur det här programmet. Det är inte satsningar på utbildning och 

produktutveckling och sådant som det här programmet kommer att leda till, 

utan det kommer att förbättra de nuvarande lantbrukarnas ekonomiska ställ-

ning. 

Vi är långt ifrån någon slags allmän diskussion om att det här programmet 

skulle föra fram till det som många har uttryckt här. Det är nog starka särin-

tressen som man vill slå vakt om i det här programmet. Alla borde läsa det 

här. Då skulle diskussion kanske få ett mera realistiskt innehåll än allmänt nu 

hållna diskussioner om vad som är önskvärt och vad som är möjligt. Man 

borde kanske ha Wikileaks på det så att det skulle bli läst. Det är alltså inte 

någon idealiserad bild eller någon särskild spännande framtidsbild som må-

las fram här. I många av de program, som har initierats, har pengarna tagits 

bort och förts över till LFA-stöd.  

Fru talman! Den här lagen går säkert igenom. Det förslag som fanns tidi-

gare hade än för snabb förändring. Det måste vara en mera behärskad struk-

turomvandling. Man måste satsa på investeringsstöd, vilket också framgår i 

den här rapporten. Det är det andra karaktäristika som utredningen visar, 

mera LFA-stöd och mera investeringsstöd och det går till jordbrukare, som 

redan är verksamma, för att de ska bli mera konkurrenskraftiga och öka lön-

samheten. Vad gäller avbytarservicen så understöder vi förslaget.   

Många hoppar över detta med framtiden, privatiseringen och allt det där. 

Det förefaller väldigt ovisst. Jag gissar att det inte blir någonting av det där. 

Vikariefrågan borde lösas på ett annat sätt än genom att landskapet ska ha 

beredskap att lösa det här. Nog borde det ju vara genom försäkringssystem 

och att jordbrukarna själva skulle ta ansvar för det här.  

Nu diskuterar man månskensbönderna eller de som inte har det som hu-

vudsyssla kontra dem som har det som huvudsyssla. Det var intressant att ltl 

Salmén själv sade att vikarieproblemet är svårt för de små. Om det inte finns 

avbytare? Det är ju därför som vi har förespråkat så pass stora enheter att 

man kan ha fastanställd lantbrukspersonal som kan sköta det här också om 

någon blir sjuk. Tack, fru talman.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack fru talman! Det behövs inte Wikileaks för att läsa den här rappor-

ten. Den finns också på hemsidan. Jag tycker att det var ett bra förslag 

av ltl Barbro Sundback att alla ska läsa den här rapporten. Vi baserar 

ofta diskussionen på lite för lite fakta när det gäller näringsavdelningen 

överhuvudtaget. Det är jättebra om alla skulle läsa rapporten.  

En kommentar till LFA-stödet, vi har ett program och vi har avtalen 

tecknade. Man kan ingenting göra åt det. Det är fast.  
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Om ministern har läst rapporten och revisorernas berättelse så har det 

ju gjorts överföringar från andra program till LFA-stödet under den här 

perioden. Man har ökat på LFA-stöden. Det är ren och skär bidragspoli-

tik. Det är beklämmande att läsa att det inte finns några pengar till 

startstöd för unga odlare, det finns inte några pengar för produktut-

veckling och man har tagit bort pengar från utbildning osv.  Det är mera 

att göda dem som redan är verksamma i den här branschen än att skapa 

någonting nytt.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack fru talman! Ja, det finns pengar. Det har gjorts överföringar därför 

att man ska kunna klara av att hantera de ingångna avtal som finns. Det 

är alltså skrivna avtal som måste följas. Därför måste man göra de här 

förändringarna och föra över pengar för att man inte skulle behöva till-

skjuta ännu mera pengar. Det är förklaringen. Avtal måste hållas.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, till det sista så har den här regeringen inte gjort sig särskilt berömd 

för att hålla avtal. Man har nog frångått sina skyldigheter, men då har 

parterna inte haft rösträtt utan de har bott utanför Åland. Om man poli-

tiskt tycker att det är orimligt att så mycket av de här pengarna ska gå i 

LFA-stöd så borde man förhandla om . Man ska komma ihåg att endast 

26 procent är EU pengar, resten är ålänningarnas pengar som går till 

LFA-stöd. Det är många, många miljoner som går från löntagare, pens-

ionärer och alla andra.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Jan Salmén, replik 

Fru talman! Ltl Sundback pratar ofta om stora enheter med egna an-

ställda, då löser man alla problem. Jag tror inte själv att vi kommer att 

få så många sådana stora gårdar, för vi kan inte arrendera och ha en 

hållbar utveckling som man brukar prata om. Miljömässigt är nog fort-

farande familjejordbruk med cirka 60 mjölkkor det bästa och då har 

man förmodligen inte så många anställda, kanske någon tillfälligt. Vid 

sjukdom och olycksfall blir det problem, eftersom vi många gårdar är i 

skärgården. Det är svårt att få det att fungera om man monterar ner hela 

det här systemet som vi har haft. Jag är inte emot privatisering. Men, en 

privatperson kan man inte beordra att fara någonstans. Att avbytare 

bara ska vänta att folk ska skada sig tror jag inte heller på. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Uppriktigt sagt, vet ltl Jan Salmén vad han vill i den här 

frågan i ett längre perspektiv? Allt ska vara som det har varit, men ändå 

är han inte emot privatisering. Det ska inte bli större enheter, men de 

små är sårbara för att de inte får vikarier. Jag börjar nu tycka att det är 

väldigt oklart vad ltl Salmén vill? Det låter nog väldigt gnälligt, tycker 

jag.  Ha en helhetssyn på det här och ger oss en riktlinje för vilken väg ltl 

Salmén tycker att vi ska ta i den här frågan och inte bara skylla ifrån sig 

på andra. Jag tycker att det är hemskt gnälliga inlägg nu. 
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Ltl Jan Salmén, replik 

Fru talman! Utvecklingen har ju varit kolossal, i synnerhet inom mjölk-

produktionen. I dagsläget bygger man väl ladugårdar för 50-60 kor. Om 

man går tillbaka några år så byggdes det väl för 30 kor. Det har fördubb-

lats, nog har utvecklingen gått framåt. På kort sikt kommer det att vara 

sådana anläggningar. Om vi inte klarar av att sköta olycksfall och annat 

så kommer ju inte folk att våga satsa. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ltl Jan Salmén, vad ska vi då göra? Det är ju det som är frågan och inte 

bara det att det förändras och att det ser problematiskt ut. Senaste ut-

redningen av ÅCA visade, det som länge har varit en sanning, att med 

tio års mellanrum halveras antalet mjölkbönder och antalet kor ökar för 

att man ska kunna bibehålla mjölkproduktionen. Hittills har det ju fun-

gerat. Nog är det ganska tydligt hur utvecklingen går om man följer det 

som man i allmänhet menar med marknadskrafterna. Då måste man väl 

ta fasta på det. De problem som då uppkommer måste man lösa i relat-

ion till framtida utvecklingen.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Englund 

Fru talman! Det är ju relativt utvidgad diskussion när det gäller avbytarverk-

samheten. Det är verkligen trevligt att det är många som uttalar sig och be-

känner sina åsikter hur man vill gå vidare med utvecklingen för det åländska 

lantbruket. Många har ju också intressanta infallsvinklar.   

Jag kan säga att det inte finns någon näring som har haft så stor föränd-

ring som lantbruket har haft efter medlemskapet i EU 1995. Vi står fortfa-

rande på förändringens bas i många av de här sakerna.  

Vi vet och har fått höra i salen att med nuvarande beslutsfattare här så 

finns det en majoritet för att försämra villkoren i avbytarverksamheten för 

lantbrukarna och även för de anställda. De anställda har inte heller kommit 

upp i den här debatten. Om man genomför steg tre så är det nog tråkigt för 

många avbytare att bli friställda som har jobbat länge. De kanske inte har så 

många år kvar till pensionen.  

Jag tror att man också behöver ta sig en tankeställare. Om steg tre genom-

förs med en fullständig privatisering så tror jag att många avbytare kommer 

att drabbas negativt. Det är ålänningar som jobbar inom de här näringarna. 

Sedan kanske det också tas in arbetskraft utifrån för att lösa det här. 

Det talas mycket om livsmedelskluster, leverantörer, producenter och allt 

vad man har nämnt. Alla bolag har egentligen startat från en småskalig verk-

samhet, som handelsbolag som har vidareutvecklats till aktiebolag och många 

av jordbrukare har gått som delägare. Det är klart att det sker en storleksrat-

ionalisering även här. Tittar vi idag på leverantörerna till dessa bolag så är det 

många som står på flera ben. Jordbruket har från början stått på flera ben. Vi 

har sjöfarten, bondeseglationen som har utvecklats ifrån lantbruket till den 

största näringen på Åland idag. Vi ska låta de här blommorna blommar inom 

den här företagsamheten också, både små och stora, precis som ltl Åke Matts-

son och ltl Olof Erland var inne på. Det här är viktiga saker på landsbygden 

som man diskuterar. 
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I debatten kom också upp funderingar på om det är lönt att jordbrukspoli-

tiken ska utgå härifrån landskapet Åland. Under min politiska karriär har jag 

alltid varit för att vi ska ta över mera behörighet. Vi skulle sköta den behörig-

heten så att alla skulle ha nytta av den och alla skulle ha bättre situation än i 

de omkringliggande regionerna. Men nu går det fel väg! Det har det gjort hela 

den här perioden.  

Jag uppskattade ltl Jörgen Strand när han var minister i de här frågorna. 

Han skötte det här på ett bra sätt, tycker jag. Han hade en framtidstro på 

jordbruket och försökte utveckla den. Man ska försöka utnyttja marknaden 

och öka förädlingen i många avseenden, vilket vi lantbrukare också är inne 

för. Men den här sista tiden har det gått snett. Man pratar om marknadsut-

veckling men man ger inte resurser för att göra det möjligt. Men trots att man 

har större underskott i budgeten så finns det möjlighet att utveckla det här. 

Då kommer den här diskussionen upp om vi ska sköta det här själva på 

Åland? Är det en nackdel? Har vi överhuvudtaget råd med det att sköta det 

här? Lantbrukarna börjar ställa sig den frågan. Har vi nytta av miljöstödet 

som administreras från landskapet? Har vi någon nytta av LFA-stödet som vi 

betalar över den åländska budgeten? Kanske det är lika bra att man sköter de 

här frågorna från riket, trots att vi har en självstyrelse som vi vill utveckla för 

att få bästa möjliga nytta av det. Den frågan ställs idag och det är bekymmer-

samt för den åländska politiken. 

Jag kanske inte ska ägna så mycket mera tid åt det här i och med att jag sit-

ter i näringsutskottet. Vi kommer att göra en grundlig genomgång i närings-

utskottet, så får vi se vad resultatet blir. Tack.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack fru talman! Ltl Anders Englund nämnde att man bör ta sig en fun-

derare på de anställda avbytarna. Det är klart att det måste man göra, 

ifall att det blir någon privatisering. Efter flera uttalanden här börjar 

man tro att det kanske inte blir privatisering. Men om det blir så, finns 

alla möjligheter att man förhandlar om att avbytarna går över i den pri-

vata verksamheten. Det finns ju många sätt att kunna få ett privat bolag 

eller att man privatiserar på annat sätt. De här avbytarna ska ju inte fri-

ställas per automatik. Det måste ju förhandlas om en överföring av de 

anställda i sådana fall. Eftersom det är brist på avbytare så kanske det 

inte överhuvudtaget blir tal om att friställa någon. Vad jag förstod på ltl 

Jan Salmén så är det svårt att få tag på avbytare idag.  

Ltl Anders Englund, replik 

Ja, det är riktigt. Det är redan idag svårt att få tag på avbytare när man 

behöver. Fullföljer man privatiseringen, som har man har tänkt, så be-

tyder det att avbytarna blir i princip friställa från den nuvarande situat-

ionen. Det är väl kanske flera gårdar som går samman om någon avby-

tare och anställer den personen. Den avbytaren far kanske inte därifrån 

och ställer upp för någon annan någon annanstans långt borta. Man ska 

också ha en inkomst som privatperson. Timmarna kanske inte räcker till 

för att köra fram och tillbaka.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack fru talman! Som det fungerar idag så finns det reseersättning. Vi 

har dubbla ersättningar jämfört med vad man har i riket för avbytarna. 
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Själva resorna får det nog betalt för. Men om ett privat bolag ämnar 

ändra på det vet vi ingenting om. De flesta av avbytarna har en utbild-

ning på det här området. Jag tror nog att avbytarna blir attraktiva. 

Ltl Anders Englund, replik 

Jag förstod på det underliggande svaret i ltl Dahls replik att ledamoten 

börja förstå att här blir det svårigheter om de nuvarande avbytarna ska 

jobba privat. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! När det gäller steg tre i den här reformen så undrar jag vad 

det är för fel att som avbytare jobba från privat bas? Det måste ju vara 

fullt rimligt för alla dessa avbytare som idag är samhällsanställda.  

Enligt oss ska de många blommorna få blomma, många jordbruksfö-

retag ska fortsätta sin verksamhet förstås. Men, frågeställningen är om 

vi inte ska prioritera stödformerna så att vi marknadsanpassar för en ut-

veckling och tillser att förädlingen får tillräcklig både kvantitet och kva-

litet. Jag vill ha en kommentar från kollegan Englund på de punkterna. 

Ltl Anders Englund, replik 

Vad gäller det första om privatiseringen, så är det ingenting fel om det är 

någon som jobbar privat. Men, systemet kommer troligen inte att fun-

gera. Med steg tre kommer vi att få ännu större svårigheter att få avby-

tare, tror jag och det tror näringen och avbytarna själva.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag tvivlar faktiskt på att utvecklingen kommer att bli den, 

utgående från dem som har lite större verksamhet och hur de resonerar 

kring den här frågan. De ser inte de här mörka molnen som en del cen-

terpolitiker nu målar upp. Gäller det endast de mindre producenterna, 

som ser de här större problemen som tornar upp sig, och de som nu får 

en mera förändrad ställning i förhållande till mjölkbönderna t.ex. kött-

producenterna?  

Ltl Anders Englund, replik 

Fru talman! Jag tror att de större producenterna redan idag har an-

ställda till viss del och man kan kanske samarbeta gårdar emellan. De 

här gäller kanske dem som är i periferin och de mindre producenterna. 

Det är bara att titta var gårdarna på den åländska kartan ligger idag så 

inser man problemen i det här sammanhanget. Jag tycker det är synd att 

man ifrån ltl Janssons sida vill cementera in sig som ett stadsparti i det 

här.  Man talar mycket om cementering hela tiden. I det här samman-

hanget har man nog kommit lite snett.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är hårda ord från ltl Englund. Ska man tolka det som att jordbruks-

politiken har varit så illa skött under den här mandatperioden, under 
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centerns egna ministrar, så att man nästan borde ge tillbaka behörighet-

en till riksmyndigheterna?  

Det kanske börjar bli nog dags för centern att lämna den här rege-

ringen om förtroendet är så svagt? 

Ltl Anders Englund, replik 

Jag tycker det är en berättigad fråga som ltl Gunell ställer. Vi har tidi-

gare också diskuterat den här möjligheten att överföra behörigheten till-

baka. Vi betalar ju LFA-stödet över den åländska budgeten. Vi har inte 

egentliga några fördelar med det. Vi har inte några större fördelar med 

miljöstödet. När vi övertog det här så hade vi en minister som hette An-

ders Eriksson och han tog över behörigheten. Han försökte utveckla det 

här så mycket som möjligt för näringen. Sedan dess har det tyvärr stan-

nat upp.  

Vi ska komma ihåg att möjligheterna att göra något är också begrän-

sade. Det har inte framkommit i den här debatten överhuvudtaget att 

det är andra som bestämmer hur jordbrukspolitiken fungerar. Vi måste 

ha en vidare syn. Vi ser bara här i salen hur det är. Det är längre ut i 

Europa som det bestäms.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är nog viktigt att alla aspekter diskuteras i de här frågorna. Nog går 

det ju ganska långt om man från centern, som ändå har varit självstyrel-

separtiet, börjar tycka att vi sköter saker så illa så att vi måste ge tillbaka 

behörigheten. Då är situationen allvarlig. Samma tongångar hör man 

ibland i skärgården också. Man tycker att trafiken sköts så illa att den 

kanske borde lämnas tillbaka. Vi kanske inte ska gå in på det nu. Situat-

ionen är ganska svår, som jag ser det.  

Talmannen 

Vi håller oss till avbytardiskussionen. Det är tillräckligt.   

Ltl Anders Englund, replik 

För avbytardiskussionen är transporterna väldigt viktiga. Ska man 

komma ut till gårdarna så måste vi ha en fungerande trafik. Ska man ha 

bort mjölken ifrån skärgården så måste vi ha n fungerande trafik. Ska 

man leverera kött därifrån så måste vi ha en fungerande fråga. Det är en 

berättigad fråga igen, absolut. Man ska inte försöka lösa den här självbe-

stämmande rätten, självstyrelsen, med att vi tar över mera för att bed-

riva en selektiv uppdelning av olika näringar vad man stöder fullt ut. 

Här vill vi hela tiden ha stöd för vindkraftverken och går det nu med 

elen då? Vi har snart också den dyraste elen. För växthusodlarna kom-

mer det att kosta flera hundratusen för att värma upp växthusen. Det 

blir också fel. Här har vi igen en sak.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Det är lite intressant att få höra att så fort vi uttalar oss om 

de här frågorna så är vi ett stadsparti och uttalar vi oss inte så är vi ett 

stadsparti. Hur man än gör så kan man inte göra det här på rätt sätt. 
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Man är kanske rädd för att vi kommer med åsikter som också kan visa 

på verkningar över Åland.  

Den självstyrelsepolitiska dimensionen tycker jag också är intressant i 

den här frågan. För frisinnad samverkan är självstyrelsepolitiken en 

helhet, alla delar är viktiga och man plockar ihop det till ett samhälls-

pussel. Det finns också andra områden där enskilda delar är bättre och 

där andra delar är sämre. Med det resonemang som ltl Englund nu för 

så tycker jag att det är något märkligt att slutsatsen blir att om vi har en-

skilda delar som blir sämre så ska vi släppa tillbaka självstyrelsen till 

Helsingfors. Slutsatsen måste ju bli att det är bara att lägga ner.  

Ltl Anders Englund, replik 

Jag har alltid uppskattat frisinnad samverkan för konstruktiva idéer. Jag 

var själv med i den regering som ltl Roger Jansson var lantråd i. Vi hade 

bra diskussioner när vi diskuterade jordbrukspolitiken. Jag har också 

tyckt att ltl Jörgen Strand har haft bra åsikter i de här frågorna. Men nu 

när det bara kommer upp försämringar så då vill man vara med i spelet 

och hela tiden plocka undan tegelstenarna för jordbruket. Det är ju det 

som är bekymmersamt. Det tycks ha ändrat. Vi kommer att stå inför en 

svår situation om vi inte kommer att lösa de här frågorna.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Det är återigen konstigt att det kan vara så svårt att lyssna. 

Jag tror att vi säkert har haft 5-6 inlägg, i repliker och anföranden, där vi 

klart och tydligt beskriver hur vi vill utveckla. Ltl Englund fastnar i vad 

som är nedmontering. Det är ltl Englund som fastnar i dagens läge och 

inte ser framåt. Frisinnad samverkan har inga problem vare sig i tid som 

har varit, nu eller framåt att vara med och föra konstruktiv debatt kring 

de här frågorna. Ltl Englund ska titta sig själv i spegeln, när det gäller 

att föra en konstruktiv debatt i den här frågan, om vi går tillbaka till den 

debatt som fördes här i måndags.  

Ltl Anders Englund, replik 

Det glädjande, vi får hoppas på en konstruktiv debatt här framöver. Jag 

ska personligen komma med förslag här längre fram, så ska vi se om vi 

har stöd från dig, ltl Johan Ehn, att utveckla den här näringen. Jag tror 

det är viktigt. Det ser jag verkligen fram emot. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Olof Erland 

Fru talman! I mitt förra anförande sade jag att det är mycket lätt att det blir 

en polarisering när det gäller jordbruket. Det kan vara svårt att rättfärdiga 

den jordbrukspolitik som vi har med de stora summor som det ändå innebär. 

Liberalerna har försvarat jordbrukspolitiken och gör det fortfarande. Om ltl 

Englund anser att det är fel väg så förväntar vi oss konstruktiva konkreta för-

slag som inte enbart berör den egna plånboken, åkermarken eller någonting 

sådant. 

Jag skulle vilja fråga ltl Englund om de konstruktiva förslagen. Vad skulle 

det kosta Åland? Om man tänker på det så borde Anders Englund vara en 

mångmiljonär till det åländska folkets tjänst. Vad skulle det betyda för jord-
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bruket om vi skulle ha tagit ltl Anders Englunds förslag att stå utanför EU? 

Hade vi haft marknadstillgång? Svårligen, möjligen efter hårda förhandling-

ar. Hade vi haft stöd på flera miljoner per år för jordbruket som vi har idag? 

Nej, det hade vi inte haft. Vi hade varit tvungna att sköta det över egen bud-

get. 

Jag vill för min del tala, och jag kan säkert tala för många andra också i sa-

len att när det gäller självstyrelsen så är det inte någon lekplats. Visserligen 

kan det vara så att behörighetsområden som vi har tagit över har varit fel, 

LFA-stödet är ett exempel. Visserligen kan det vara så att vi kunde i något 

skede föra tillbaka behörighet som t.ex. inom veterinärmedicin. Men att i lag-

tinget stå och bolla med självstyrelsen, för att få förmåner i en avbytarlag, det 

går för långt. Vi måste ju behandla de behörighetsområden vi har på ett seri-

öst sätt. Den här landskapsregeringen har gjort det. Det kanske inte är per-

fekt till alla delar, men om man ifrågasätter de egna ministrarna i landskaps-

regeringen då har man också en skyldighet att vidta åtgärder och komma med 

förslag. Det är inte någon som är imponerad, förutom kanske i hembyn, att 

man står här och är karsk och påstridig. 

Gå ut ur EU? Ja, vem stöder det? Ta bort tax-free? Vem stöder det? Införa 

tax-free i skärgården är ett säkert sätt att ta bort skatteundantaget. Vad kos-

tar det, 70-80 miljoner per år? Ska vi ta det från jordbruket? Nej, det kan vi 

inte, där finns bara 10 miljoner, bara 10 miljoner. Det blir från hälso- och 

sjukvård, från socialväsendet, för att inte tala om från skärgårdstrafiken.  

Ltl Englund uppträder i lagtinget som en miljonär utan teckning på konto i 

politisk mening. Tack. 

Talmannen 

Talmannen uppmanar nu att hålla sig till den lagframställning som vi nu hanterar och 

ingenting annat utöver det.   

Ltl Anders Englund 

Fru talman! Det förra inlägget innehöll nog inte så mycket om avbrytarverk-

samheten. Jag har inte sagt ifrån talarstolen att vi skulle gå ut ur EU. Däre-

mot när jag röstade personligen så röstade jag att vi inte skulle gå in i EU. Se-

dan dess här har folket sagt sitt och då har jag röstat här i salen, som folkvald 

representant. Från jordbrukarhåll har vi insett att om vi står utanför så har vi 

inte heller någon marknad, så det argumentet faller. Det har vi insett.  

Nu gäller det ju för lantbruket att kunna utnyttja de möjligheter som EU 

ger, det är ju där som vi står. Den situationen förändras hela tiden. Det måste 

vi ta vara på också i landskapet Åland, annars blir vi efter på många områden. 

Det är ju det som är bekymmersamt när man nu går in för att dra ner på lant-

bruket. Det är bara att gå över gränsen till Iniö eller Nagu så har de snart 

andra möjligheter än vad vi har idag. Och då har vi vår självstyrelse här med 

möjligheter att göra någonting extra. Vi hade det bra ifrån början. Då försökte 

vi göra någonting, det gick framåt, vi utnyttjade det här och vi var alla eniga.  

Det är inte så länge sedan som jag var på möte i riket om det här och där 

diskuterade vi också med industrin. Vi har samma målsättning där. Det tror 

jag också att vi har här hemma och det hoppas jag att också skulle gälla i 

Ålands lagting.  

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussion är avslutad. Ärendet remitteras till näringsutskottet. 
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Första behandling 

2 Godkännande av avtalet med Turkiet för att undvika dubbelbeskattning 

Lagutskottets betänkande (LU 3/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 2/2010-2011) 

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 

Fru talman! Det här avtalet är ett i raden av många internationella avtal. Det 

finns två typer i princip; dubbelbeskattningsavtal och avtal om informations-

utbyte i skattefrågor. Det här gäller dubbelbeskattningsavtal med Turkiet och 

det följer OECD:s modellavtal med vissa undantag som är vanliga för att ge 

förmåner till de länder som är i en utvecklingsfas. Det gäller tider för beräk-

ning av inkomstskatt och liknande. Det här är ett rutinärende enligt de mo-

dellavtal som finns.  

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussion är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ing-

en remiss. Ärendets första behandling är avslutad.  

Första behandling 

3 Ändring av vallagstiftningen 

Lagutskottets betänkande (LU 1/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 28/2009-2010) 

Först tillåts allmän diskussion och därefter kan förslag väckas om remiss till stora ut-

skottet.  

Diskussion.  

Ltl Olof Erland 

Fru talman! Den här vallagstiftningen är ett resultat av parlamentarisk kom-

mitté som tillsattes efter senaste lagtingsval då det fanns nya procedurer för 

valmansföreningar och det som vi i dagligt tal kallar partier. Man kunde 

forma en sorts sammanslutning som inte var etablerade politiska föreningar 

om man hade haft representation i de här valda församlingarna, lagtinget i 

den tidigare lagen och nu vill man utvidga det till kommunerna. Då har man 

möjlighet att dels inom ramen för ett parti, som vi kallar det men som i tek-

nisk mening heter etablerad politisk förening, att också på kommunal nivå ha 

en avdelning eller organisation. Det steg som kommer till i den här lagstift-

ningen är att också på kommun nivå kan man etablera en politisk samman-

slutning som är etablerad utan att det behöver ha koppling till parti som 

täcker hela Åland. Det här en formalialag för att man i valförberedelserna ska 

kunna säga klart ut vilka som är kandidater, hur kandidatlistorna ser ut, när 

det behövs valmansföreningar osv.  

När det gäller beteckningen parti så använder vi det ordet som vi vill i var-

dagligt tal. Formellt sett så har riket behörighet när det gäller föreningslag-

stiftning och partilagen säger att det är en förening som måste registrera sig 

på ett visst sätt och godkännas av justitieministeriet. Vi kan alltså inte an-
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vända parti i formell mening än så länge. Vi skriver i vårt betänkande att det 

bör man överväga när man i framtiden ändrar lagtingsordningen.  

Lagutskottet har gått igenom den här lagen och har konstaterat att den föl-

jer den parlamentariska kommitténs rekommendationer. Vi föreslår att fram-

ställningen godkänns utan förändringar.  

Ltl Johan Ehn 

Fru talman! Man kan väl säga så här om reformen kring hur val skulle göras, 

att det blev lite som med skräddaren som sydde och sydde, det bidde en liten 

tummetott kvar. Det är lite synd. Det fanns ett antal frågor som jag lyfte fram 

i remissdebatten. Jag hade hoppats att utskottet kanske hade tittat lite när-

mare på de frågorna. Man har valt att lämna dem därhän, på samma sätt som 

kommittén har gjort.  

Jag vill ändå nämna dem ytterligare en gång för att förtydliga på vilka 

punkter vi skulle ha velat se förändringar när det gäller valen både till lag-

tinget och kommunfullmäktige. 

För det första var det tidpunkten för valen. Vi ansåg att det skulle ha varit 

viktigt att överväga att faktiskt hitta en annan tidpunkt än den vi har i dagslä-

get. Det synkar inte riktigt bra framförallt vad gäller lagtingsvalet. När man 

en gång skulle ha tittat på den, så skulle man också ha tagit sig en ordentlig 

funderare på att skilja valen åt. Vi skulle ha haft lagtingsvalet vid ett tillfälle 

och det kommunala valet vid ett annat tillfälle. Den här gången lyckades vi 

inte med det här. Vi tror att det här viktigt att göra för att få upp vitaliteten 

kring kommunalvalen. Jag hoppas att man kan återkomma till den här dis-

kussionen kanske till nästa val. Vi får se hur majoriteten och sammansätt-

ningen i den här salen ser ut efter nästa val.  

En annan fråga, som vi också lyfte fram från vår sida, var att man borde 

föra ett resonemang som man gör på många andra ställen kring rösträttsål-

dern. Vi har just avslutat ett val, kyrkovalet, där man sänkte rösträttsåldern 

till 16 år. Vad gäller lagtingsvalet så finns inte det behovet i dagsläget, men 

däremot när det gäller kommunalvalet tror vi att man borde våga sig på eller 

åtminstone göra försök i den här riktningen. Man borde se vilka effekter det 

får på valdeltagande och vilka effekter det får på engagemanget hos den här 

gruppen. När vi diskuterar politiskt engagemang och framförallt ungas delta-

gande i samhällsdebatten tro jag det skulle vara viktigt att faktiskt också ge 

reella möjligheter till påverkan. Den absolut reella möjligheten till att påverka 

är faktiskt att använda sig av rösträtten.  

Även detta hoppas jag att man framåt nu ska kunna överväga hur man 

kommer vidare. Det blir ingenting till detta val som sker om drygt ett halvår, 

utan det är någonting som vi får skjuta framför oss nu.  

Det hade varit lite intressant att höra en viss diskussion i själva betänkan-

det också kring just de här frågorna. Jag vet att de förslagen inte finns före-

slagna här nu. På samma sätt som man för ett resonemang kring ordet parti 

kunde man också ha fört vissa resonemang kring det här. När det gäller ut-

skottets diskussion kring ordet parti och att kunna använda det ordet så har 

de vårt fulla stöd att jobba vidare vad gäller den biten. Tack, fru talman.     

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Det bidde inte bara en tumme utan två tumvantar i alla fall.  
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När det gäller tidpunkten för val så är den ju viktig att diskutera. Det 

är många omständigheter som gör att det behövs mera reformer för att 

göra en sådan ändring. Nu skulle budgeten komma mitt inför ett val. Det 

kan vara lämpligt för en del men kanske inte så bra för andra. Det är så-

dana överväganden som vi naturligtvis diskuterar i utskottet. Framställ-

ningen är som den är, det är landskapsregeringens val och nu gör vi en 

reform som förenklar valarbetet. Sedan kommer nästa lag om en liten 

stund, så vi får ge oss till tåls. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Ja, jag förstår att framställningen var som den var och man 

hade då kanske en liten möjlighet att gå in och göra förändringar i ut-

skottet i det här läget. Jag vill en gång upprepa, precis på samma sätt 

som utskottet nu uppmanar landskapsregeringen att fundera vidare 

kring detta med parti så kunde man också ha lyft just de här andra bi-

tarna och visat på vikten av att faktiskt hålla diskussionen levande kring 

hur vårt valsystem ska se ut och hur det ska vara uppbyggt. Jag tror att 

det är viktigt att vi ifrån lagtingets sida också skulle ha visat på att vi inte 

riktigt är nöjda med att bara stanna upp här, utan vi vill ha en fortsatt 

utveckling på det här och vi ger ett uppdrag till landskapsregeringen att 

fundera vidare kring de olika delarna. Det tror jag hade varit bra som 

signal.  

Jag har inte några förslag om att det ska förändras nu. Jag vill ändå 

lyfta fram att det hade varit bra att det här hade funnits med i utskottets 

betänkande.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Som ltl Johan Ehn har jag inte heller något ändringsför-

slag som jag vill framföra. Självklart stöder jag fullt ut det som har lagts 

fram av i första hand landskapregeringen sedan har det processats i 

lagutskottet. Min personliga åsikt sammanfaller ganska väl med ltl Jo-

han Ehns. Jag hör också till den lilla minoritet här i salen som tycker att 

man borde ha övervägt att inte ha lagtingsvalet och kommunalvalen 

samtidigt. Just därför att jag tycker att den åländska självstyrelsen byg-

ger på två pelare. Å ena sidan lagtinget och landskapsregeringen, å 

andra sidan det kommunala beslutsväsendet. Jag tycker mig känna igen 

ifrån tidigare valperioder och diskussioner att de kommunala beslutsfat-

tarna, som är minst lika viktiga för den fortsatta utvecklingen av land-

skapet Åland, ofta blir åsidosatta i diskussionerna.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Talman! Det är trevligt att höra att det finns flera som resonerar precis 

såsom vi gör. Det som händer nu är faktiskt att de kommunala frågorna 

försvinner bort. Som svar på den frågan kan man säkert säga att det är 

upp till kommunerna att skapa debatt kring de här bitarna. Vi vet också 

att det är media som ganska långt styr i vilken omfattning som frågorna 

belyses. I nuvarande situation är det lagtingsvalet som får den största 

belysningen. Det betyder att det som händer ute i kommunerna försvin-



  

628 

ner bort. Jag är helt enig med den argumentation och det sätt som mi-

nister Thörnroos diskuterar. Jag hoppas att man ska kunna föra den 

diskussionen vidare så att man faktiskt får till stånd en förändring, som 

är reell, vad gäller valsystemet. Den här ser jag som en teknisk föränd-

ring som gör det lite lättare för partierna. För vanligt folk kommer det 

inte att märkas någon skillnad överhuvudtaget.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! På samma sätt som ltl Johan Ehn tycker jag att hela den här re-

formen var ett bakslag för demokratin. Om man en gång i ett parlament tar 

sig för att titta över lagstiftningen så borde syftet vara att öka valdeltagandet 

på olika sätt och förstärka demokratin. Nu blev det nog en tjänstemanna by-

råkratisk reform som inte behöver processas i någon parlamentarisk kom-

mitté som satt under många möten och diskuterade och det blev ingenting. 

Det i sig tycker jag är ett bakslag för demokratin. Men det har väl varit lite så 

under den här mandatperioden. Det har varit många kommittéer. Det är 

stora ord, det ska utredas och sedan blir det inte mycket mera. Det som nu är 

möjligt på lagtingsnivå, dvs att partierna direkt kan nominera sina kandida-

ter, ska också bli möjligt på kommunal nivå. Det som har råddat till det är att 

det inte är moderpartierna i alla kommuner som uteslutande lanserar sina 

kandidater, utan det kan finnas lokala registrerade politiska föreningar. Eta-

blerad politisk förening är egentligen samma sak som en registrerad förening.  

Det enda som var lite konstruktivt i den här processen var det här sista 

stycket och det var inte någon politiker som kom med det förslaget, det är be-

nämningen parti. Det har ju länge diskuterats att vi borde ha en partilag un-

gefär som i riket. Problemet är ju då att det inte riktigt passar in i vårt system 

och att vi på något vis skulle registrera våra självständiga politiska partier i 

justitieministeriet. Det här är en mycket enkel och pragmatisk lösning. Ana-

logt lite med begreppet minister, som det också var mycket spekulationer om 

att vi skulle kalla våra ledamöter i landskapsregeringen för ministrar, så 

skulle vi helt enkelt bestämma att vi kallar våra politiska föreningar för par-

tier. Vi börjar med det i samband med översynen av lagtingets arbetsordning. 

Om lagtinget går in för det här så då är det redan klarlagt i lagtingsordningen 

att partier är de etablerade registrerade politiska föreningarna. Så är den sa-

ken klargjord. Det borde sedan ändras i våra vallagstiftningar så att vi inte 

skulle ha det töntiga begreppet; etablerad politisk förening. Då skulle det stå 

parti och det skulle sedan i praktiken innebära registrerade föreningar. 

Det var nu det som det här ledde till. Det var mycket magert med tanke på 

demokratins utveckling. Man får i alla fall hoppas på att det i framtiden 

kommer större krut uppfinnare än de som ligger bakom den här reformen.  

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? 

Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.  

Första behandling 

4 Landskapslag om valfinansiering 

Lagutskottets betänkande (LU 2/2010-2011) 
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Landskapsregeringens framställning (FR 29/2009-2010) 

Först tillåts allmän diskussion och därefter kan förslag väckas om att remiss till stora 

utskottet.  

Diskussion. 

Ltl Olof Erland 

Fru talman! Det här var den andra tummetotten. Det gäller valfinansiering. I 

ett skede var det diskussion om att det skulle ingå i samma lag men land-

skapsregeringen bedömde att den här lagen är helt annorlunda. Det har att 

göra med redovisningen av finansieringen av valkampanjer.  

Fru talman! Jag vill börja med en rättelse. Ett tillägg till andra paragrafens 

första punkt. Det står så här: ”den som innehar uppdrag.” Det ska vara en 

rättelse som lyder så här: ”den som har valts till, samt de som innehar upp-

drag som lagtingsledamöter”. Jag ska ge en kort förklaring till varför vi har 

blivit uppmärksammade på det. Det kan finnas situationer där landskapsre-

geringen sitter kvar, ministrarna blir invalda i lagtinget utan att gå tillbaka till 

lagtinget. De sitter helt enkelt kvar enligt lagtingsbeslut. För att täppa den 

luckan så föreslår vi den här rättelsen. Det föll bort i slutdiskussionen.  

För övrigt, fru talman, så har vi gjort några ändringar, förtydliganden. Det 

gäller den andra paragrafen och det gäller också åttonde paragrafen. Vi har 

ändrat i sak. Framställningen innehöll en bestämmelse om att redovisningen 

skulle göras av dem som inträder i lagtinget och intar sina platser och deras 

första och andra suppleanter. Vi har ändrat det att den som under perioden 

inträder i lagtinget, vare sig det är första dagen eller senare, ska göra redovis-

ningen. Det som man kanske bör upplysa om, som är lite speciellt, är att det 

finns inte några sanktioner när man gör redovisningen som ska lämnas in till 

revisorsmyndigheterna. Det är alltså inga sanktioner utan det är redovisning-

en som förväntas ge den effekten, att man av moraliska skäl redovisar vad 

man har gjort och sedan får allmänheten göra sin bedömning.  

Det här är något som har diskuterats väldigt mycket i rikssammanhang. 

Det här är en viktig sak för att legitimera det politiska systemet. Senaste val 

var det en diskussion om hur tidningarna gav rabatter och vem som delade ut 

pengar osv. Med den här lagen kan man inte fullständigt kontrollera valfi-

nansieringen. Om någon ger en summa åt en annan person så är det ingen-

ting som redovisas eller följs upp. Det är självdeklaration kan man säga.  

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.  

Lagtinget konstaterar rättelsen och tar det till protokollet.  

Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling 

är avslutad.  

Enda behandling efter bordläggning 

5 Landskapsrevisorernas berättelse för år 2009 

Finansutskottets betänkande (FU 1/2010-2011) 
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion.  
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Ltl Jan-Erik Mattsson 

Fru talman! Med anledning av den diskussionen som var senaste måndag i 

det här ärendet, och jag kan konstatera att lantrådet är sjuk idag och frånva-

rande, så föreslår jag att ärendet bordläggs till inkommande onsdag. 

Talmannen 

Är det någon som understöder bordläggning? 

Ltl Anders Englund 

Fru talman! Jag understöder bordläggningsförslaget och tidpunkten. 

Talmannen 

Under diskussionen har ltl Jan-Erik Mattsson, understödd av ltl Anders Englund, före-

slagit bordläggning. Ärendet kommer att bordläggas till onsdagen den 8 december 

2010.  

Föredras 

6 Förändring av taxisystemet 

Landskapsregeringens svar 
Ltl Carina Aaltonens enkla fråga (EF 1/2010-2011) 

Föredras 

7 Europeiska konstruktionsstandarder 

Landskapsregeringens svar 
Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 3/2010-2011) 

Ärendena nr 6 och 7 avförs från dagens föredragningslista och upptas till behandling 

onsdagen den 8 december 2010. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 8.12.2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades 

kl.15.07). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 28 är ledamöter närvarande.  

Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Raija-Liisa Eklöw på grund av deltagande i 

Nordiska rådets presidiemöte i Helsingfors. Beviljas.  

Bordläggning 

1 Godkännande av stadgan för Internationella byrån för förnybar energi (IRENA) 

Lagutskottets betänkande (LU 4/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 3/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 13.12.2010. Godkänt. 

Bordläggning 

2 Godkännande av avtalet med Belize om upplysningar i fråga om skatteärenden  

Lagutskottets betänkande (LU 5/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 5/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 13.12.2010. Godkänt. 

Bordläggning 

3 Godkännande av avtalet med Marshallöarna om upplysningar i fråga om skatteären-

den 

Lagutskottets betänkande (LU 6/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 6/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 13.12.2010. Godkänt.  

Bordläggning 

4 Godkännande av avtalet med Vanuatu om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 7/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 7/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 13.12.2010. Godkänt.  

Andra behandling 

5 Godkännande av avtalet med Turkiet för att undvika dubbelbeskattning 

Lagutskottets betänkande (LU 3/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 2/2010-2011) 

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 

6 Ändring av vallagstiftningen 

Lagutskottets betänkande (LU 1/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 28/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. 
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Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående lagför-

slaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med näringsutskottets förslag. 

Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad.  

Andra behandling 

7 Landskapslag om valfinansiering 

Lagutskottets betänkande (LU 2/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 29/2009-2010) 

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.  

Enda behandling efter bordläggning 

8 Landskapsrevisorernas berättelse för år 2009 

Finansutskottets betänkande (FU 1/2010-2011)  
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2009-2010) 

Ärendet har bordlagts 24.11 och 1.12.2010 och kan därför inte bordläggas på nytt.  

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion.  

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Anledningen till bordläggningen var att till landskapsrevisorer-

nas berättelse riktades flera frågor vid senaste tillfället till både lantrådet och 

finansministern. Jag tyckte nog att det var klart att man ifrån landskapsrege-

ringens sida var beredda att återkomma med svar på de frågor som lagtings-

ledamöterna väckte. Det var också anledningen till att ärendet bordlades.  

När det här ärendet kom till behandling här i salen den 13 september ut-

tryckte man klart och tydligt från lantrådets sida att landskapsregeringen 

skulle finns på plats och svara på frågor vid behov. Så har det kanske inte rik-

tigt varit, därför har det riktats frågor till landskapsregeringen. Jag hoppas att 

man har tagit del av frågorna och är beredda att idag komma med svaren. 

Tack, herr talman.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! I debatten om revisionen blev det mycket diskussion om just 

revisionen, nämligen den revisionen som saknades. Interna revisionen i land-

skapsförvaltningen är kraftigt underbemannad, den var underbemannad re-

dan tidigare trots att den var bemannad. Nu är det desto värre när tjänsten 

som ledande revisor inte är tillsatt, efter att den tidigare ledande revisorn har 

avgått från sin tjänst. Det medför att man kan ställa sig frågan om det är mer 

eller mindre med flit som man låter bli att ha tillräckliga revisionsresurser för 

att slippa bli granskade? Före bordläggningen ställde man sig den frågan från 

flera håll här i lagtinget. Vi ska verkligen hoppas att det inte är på det viset. 

Men som sagt, frågeställningen infinner sig. 

Det som inte har kommit i offentligheten ännu, vilket jag tycker att är en 

viktig detalj i det här sammanhanget, är varför ledande revisorn, Johan 

Kihlman, sade upp sig. Det finns att läsa det brev, vilket är en offentlig hand-



  

634 

ling, som ledande revisorn meddelade sin uppsägning med. Det är en ganska 

pinsam historia som spelas upp. Det handlar om en konflikt som har uppstått 

när det gäller utbetalning av lön till den tidigare olagligt sparkade revisorn 

Leif Holländer. Alla vet varför det gjordes. Det var olagligt och då hade Hol-

länder rätt till lön eftersom beslutet hade fattats på felaktiga grunder. Hur det 

här skulle gå till kom man ihop sig om. Revisionsbyrån menar att beslutet om 

att avsätta Holländer togs i plenum på föredragning av vicelantrådet, då ska 

också eventuella följdbeslut av detta tas i plenum på föredragning av den mi-

nistern som har det som sitt uppdrag. Det är egentligen ingenting som man 

kan tvista om. Jag förstår inte varför man har tvistat om det för det är uppen-

bart så. De här turerna beskrivs i det här brevet, det behöver jag inte upprepa. 

Nog kan man ju förstå att ambitiösa och välvilliga personer har lite svårt 

att verka i den här verkligheten som beskrivs i det här brevet om det fungerar 

så här i landskapsförvaltningen. Alla har ju varit överens om hur det ligger 

till. Jag tycker att det är synd att man kring en sådan här uppenbar detalj 

ändå har fått till en sådan konflikt att ledande revisorn har valt att säga upp 

sig.  

Det här är någonting som kanske i ett vidare perspektiv visar på att man 

har lite problem med rutinerna inom landskapsförvaltningen, tyvärr.  

Till slut har ledande revisorn accepterat de rådande omständigheterna och 

tagit på sig att göra saker som han, enligt hans uppfattning, egentligen inte 

skulle göra, att betala det här. I slutet av sitt brev skriver han; ” ledande revi-

sorn uppfattar dock att detta förfarande inte är helt ostridigt eftersom 

ärendet inte behandlades i landskapsregeringen. Upprepade försök att få 

detta gjort i rätt ordning har misslyckats. Ledande revisorn ser detta som 

ett uttryck för en förvaltning som man ställer sig frågande inför och som i 

ett vidare perspektiv kan äventyra hans rättssäkerhet som revisor. Denna 

aspekt har också varit med i totalbedömning av revisionen, dess arbetsupp-

gifter och resurser. Ledande revisorn väljer därför säga upp, alternativt 

häva sitt arbetsavtal i enlighet med inledningen i detta brev”. Det här är nog 

någonting som man bör reflektera över när det gäller revisionen. Det går inte 

heller att rusta till och rekrytera en ny ledande revisor eller göra en reform av 

revisionen om inte seriösa revisorer kan verka i den miljö som finns i land-

skapsförvaltningen. Det är allvarligt. Vi får aldrig någon sökande som vill ta 

sig an att vara revisor om man mer eller mindre jagar bort seriösa personer, 

vilket är omdömet om den här nämnda före detta, tyvärr, ledande revisorn. 

Det var en mycket bra revisor som vi absolut skulle ha behövt ha kvar. 

Jag skulle gärna höra lantrådets kommentarer på det här.  

Talmannen 

Talmannen önskar påminna om att det är finansutskottets betänkande nr 1/2010-2011 

som vi debatterar. Vi försöker hålla oss så långt som möjligt till detta. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Den frågan som ltl Gunell ställde utmynnade inte i någon sakfråga. 

Eftersom jag inte har varit närvarande så kan jag inte riktigt veta exakt vilken 

fråga ltl Camilla Gunell vill ha svar på. Jag ber henne upprepa den frågan. 

När revisorernas berättelse remitterades i september stod jag här i talar-

stolen och sade att alla ministrar kommer att ställa upp då i den debatten och 

också i finansutskottet för att svara på de frågor som finns, eftersom vi hade 
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haft för kort tid på oss för att göra ett medföljande meddelande. Det är ju den 

bästa modellen, som vi hade under några år. Men det förutsätter att land-

skapsregeringen får lite längre tid på sig med revisorernas berättelse. Det 

räcker inte med knappt två veckor som det var i det här fallet. På den tiden 

hinner man inte koppla in hela förvaltningen och få ett beslut på ett med-

delande. Det var alltså orimligt. Därav lovade jag att alla ministrar kommer 

att ställa upp i finansutskottet för att svara på de frågor som finns. Själv var 

jag till finansutskottet och svarade på de frågor som fanns och där fanns 

också ltl Camilla Gunell med. De frågor som jag berörde handlade om per-

sonalfrågor och ärendehantering eftersom det var stora frågor också i remiss-

debatten. Finns det ytterligare frågor som kvarstår står jag gärna till tjänst 

och svarar, om inte finansutskottet har lyckats reda ut de frågeställningar 

som Gunell hade. 

När det gäller påståendet om att landskapsregeringen skulle hålla den in-

terna revisionen underbemannad med flit vill jag nog verkligen tillbakavisa 

det påståendet. Det är ganska grovt, tycker jag. Alla vet om att det under 

många år har varit problem inom revisionsenheten. 

Vi har i landskapsregeringen tagit fram ett underlag för att gå vidare och 

bilda en ny revisionsmyndighet som ska vara underställt lagtinget. Tanken är 

att den myndigheten ska träda till vid årsskiftet 2011-2012. Det krävs lagstift-

ning, som vi håller på med, och det krävs att vi får under hösten in en person 

som kan bygga upp den här verksamheten. Det här har också lagtinget varit 

informerad om under arbetets gång. Ltl Sundman vet också att det här arbe-

tet pågår. Därav har det också varit väldigt svårt att tillsätta tjänsten som le-

dande revisor. Vi fick tillfälligt en tjänst och han valde av olika orsaker att 

säga upp sig. Där fanns en fråga, som Sundman lyfte upp, en fråga om vilket 

konto skulle belastas när det handlade om till löneutgifter. Alltså det hand-

lade om en förvaltningsfråga om vilket konto man skulle använda. Om jag 

kommer ihåg rätt så tror också att ett slutgiltigt beslutet togs i plenum om att 

utbetalningarna skulle göras. 

Att man med flit skulle låta revisionsenheten vara underbemannad så är 

det inte. Det har varit problem att få tjänsterna tillsatta. Vi hade ytterligare en 

gång den ledande revisorstjänsten utannonserad. Vi fick inte någon som 

fyllde de uppställda kraven på tjänsten. Därför har vi gått vidare, inom några 

dagar kommer vi att lösa den frågan och på förordnande tillsätta en ledande 

revisor. Sedan har vi dessutom extra medel för att upphandla revisionstjäns-

ter, vilket är avsikten att ska göras. Men att man med flit skulle undandra sig 

revision, det tycker jag är ett väldigt grovt påstående. Jag tillbakavisar det 

med det bestämdaste! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag har inte påstått någonting, jag har ställt den frågan. 

Flera andra ledamöter med mig har frågat sig om det kan vara så. Sam-

tidigt sade jag att jag hoppas verkligen inte att det är så. Det är bra att 

föra höra också från lantrådet att det inte är så. Indirekt blir det ändå så 

när revisionsresurserna är låga under en längre tid. Man hinner inte 

med att granska tillräckligt mycket. Det är kanske landskapsrevisorer-

nas och lagtingets kanske allra viktigaste uppgifter att revisionen funge-

rar, att vi inför Ålands folk kan säga att pengarna används till det som 

man har tänkt och att verksamhetsmålen förverkligas. 
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När det gäller konflikten med revisorn är det nog inte så enkelt att det 

handlar om vilket konto man ska använda. Det handlar om vem som 

skulle ta ansvar för beredningen och på vilken nivå beslutet skulle tas. 

Där hade ledande revisorn helt rätt. Jag förstår inte varför man upprätt-

håller en sådan fasad att det andra tänkesättet var rätt? Beslut ska tas på 

samma nivå där man har gjort fel. Till sist blev det rätt men om man lä-

ser brevet så tvingades revisorn, mot sin egen övertygelse, genomföra 

vissa förvaltningsåtgärder.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! I lagtinget är vi nu på en sådan nivå som mera är förvaltning, 

det vill jag ändå påstå. Det blir väldigt svårt att i lagtinget stå och disku-

tera olika brev som enskilda personer har skrivit. 

Ltl Sundman har ställt sig frågan om vi med flit har undandragit re-

surser till revisionen. Det har vi inte gjort! Genom att ställa den frågan 

så är det ändå insinuant att det är så som landskapsregeringen jobbar. 

Landskapsrevisorerna ska kunna få stöd och hjälp från vår revisionsen-

het. Men det finns möjligheter också för landskapsrevisorerna att upp-

handla de här tjänsterna eftersom landskapsregeringen också har varit 

nödd och tvungen att upphandla tjänster.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Visst handlar det här brevet från före detta ledande revi-

sorn om förvaltningsprocedurer. Man ställer ändå frågan vad det är för 

miljön som man antar att revisorer ska verka i. Det är ju därför som jag 

tar upp det här i lagtinget. Vi får aldrig någon sökande till de här tjäns-

terna om det vi har en sådan här omgivning, en sådan här kontext för 

revisionen. Att det har gått till på det här viset tycker jag är flagrant och 

frapperande. Det är lantrådet som har ansvaret att det ska fungera och 

att en revisor inte ska behöva sluta i vredesmod för en förvaltningsdetalj 

sist och slutligen. Det är det som är det allvarliga. Här behövs ett nytt 

ledarskap. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag tror inte att man ska förenkla saker så mycket som ltl 

Danne Sundman gör. Det finns olika orsaker, antar jag, till att den le-

dande revisorn slutade. Att verka i en miljö som revisionen verkar i, det 

är ju därför som vi har gått in för att vi ska ändra systemet. Vi ska ha en 

revisionsmyndighet som är oberoende och ställd under lagtinget. Det är 

landskapsregeringens mål med det arbete som vi håller på att genom-

föra.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! För oss frisinnade som inte är med i finansutskottets ordinarie 

uppställning är det väsentligt att de frågor som tas upp i remissen behandlas i 

utskottet. Behandlas inte frågorna på ett tillräckligt klargörande sätt eller om 

det erfordras kompletterande uppgifter så är det väsentligt att man här i ple-

num får diskutera de frågorna. Det betyder att det inte bara är finansutskot-
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tets betänkande som är på dagens föredragningslista, utan det är också det 

underlagsmaterial som revisionsberättelsen innehåller. 

Senast det här ärendet var uppe till diskussion här i plenum var finansmi-

nister Perämaa närvarande när jag höll mitt frisinnade anförande, och då fick 

jag inte svar på de två huvudsakliga frågorna som jag ställde, på gruppens 

vägnar. Andra föreslog sedan att ärendet skulle bordläggas så att landskaps-

regeringen och dess ledamöter skulle kunna svara. Nu är lantrådet närva-

rande, något förkyld men dock här, och också andra berörda ministrar avse-

ende de frågeställningar som vi hade. Jag hoppas på konkreta svar. 

Den första frågan gällde revisionen. Landskapsrevisionen, såsom den är 

upplagd idag, är i direkt behov av internrevisionens arbete och resurser. Man 

kan inte säga att landskapsrevisorerna kan fullfölja sitt uppdrag blott med 

egen kraft och med en sekreterarhjälp som lagtinget ställer upp med och inte 

heller med eventuella konsultinsatser. Den interna revisionen är helt central i 

det system för kontroll av landskapsregeringens fögderi som vi har ifrån lag-

tingets sida. Hur revisionen är organiserad och hur revisionen fungerar i 

parlamentarismen är en av de stora politiska frågorna. Det är vårt sätt att 

som politiker inte behöva lägga oss i alla frågor som vi tycker att landskapre-

geringen kunde sköta på ett annorlunda sätt eller sköta. Vi lämnar en hel del 

frågor till revisorerna. Vi tycker att revisorerna kan utreda i efterhand om det 

inte är akut. Det är då viktigt att revisorerna har tillräckligt med resurser för 

att utföra sitt viktiga arbete för vår och medborgarnas del. Det här är en av de 

centrala punkterna i en fungerande demokrati. 

Nu har det länge varit en situation på den interna revisionen som inte varit 

tillfredsställande. ÅHS har inte under många år alls blivit granskade. Åtskil-

liga andra delar av förvaltningen hinner man inte med eftersom man har så 

pass mycket arbete med kontrollen av EU-stöden. Den löpande egna förvalt-

ningen, som är 80 procent av vår verksamhet, blir ganska styvmoderligt 

granskad. Hur regeringen ordnar den interna revisionen så att den fungerar 

väl är en av de allra viktigaste frågorna i förhållandet mellan parlament och 

regering, menar jag. Jag förstår att man hänvisar till personproblem, såsom 

det har varit. Det har varit delvis offentligt så att vi känner väl till problemen 

på det sättet. En regering kan inte acceptera att sådana problem får förhindra 

de här viktiga uppgifterna. Revisionen måste skötas på maximalt bästa sätt 

med de resurser man har. Nu har man alltså inte kunnat använda de resurser 

som man har pekuniärt eftersom man inte har haft personer som har kunnat 

göra jobbet. Då måste man vidta andra åtgärder från landskapregeringen sida 

för, jag upprepar, den interna revisionens funktionalitet.   

Jag skulle vilja veta varför landskapsregeringen inte har tillsett att det här 

har fungerat under de här tre åren som landskapsregeringen har suttit och 

varför det inte fungerar idag? När man inte får personer som får det att fun-

gera så måste man hitta andra åtgärder. Man måste hela tiden söka åtgärder 

så att de viktiga funktionerna fungerar. Vi kan ta exempel ifrån vilket område 

som helst, men nu är det här ett väldigt väsentligt område i förhållande par-

lament - regering. Jag beklagar naturligtvis att det ska vara på det sättet att 

landskapsrevisorerna är beroende av en funktionerande internrevision, men 

så har vi byggt upp systemet i vår litenhet. Jag tycker det är klokt att man har 

gjort det på det sättet. 

Den andra frågan som jag ställde och som blev obesvarad i finansutskottets 

betänkande på alla andra sätt utom att man skriver att utskottet stöder fullt 
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ut landskapsrevisorernas i deras iakttagelser. Gäller iakttagelserna, under ru-

briken trafikavdelningen, skärgårdstrafiken? Där skriver revisorerna väldigt 

tydligt den här gången, det har skrivits förut men nu är det väldigt tydligt: 

”En bättre samordning måste dock eftersträvas för att kunna erbjuda en ef-

fektivare trafik som är anpassat till den befintliga trafikvolymen. Enligt re-

visorerna bör också beställningstrafiken speciellt under obekväm arbetstid 

kritiskt granskas i syfte att minimera kostnaderna. Revisorerna föreslår att 

ett avlösningssystem skapas som innebär att de ordinarie turerna under 

normala förhållanden inte förutsätter övertidsarbete.” Det här är deras cen-

trala resonemang. Man kommer t.o.m. med förslag. Man skriver vidare, ” re-

visorerna efterlyser vidare konkreta åtgärder med anledning av den rap-

port som omnämns ovan och som presenterades den 21.8.2008. ”Finansut-

skottet upprepar detta på sidan 4 i sitt betänkande, man skriver av detta som 

revisorerna har skrivit. Man avslutar med att utskottet stöder fullt ut land-

skapsrevisorerna i deras iakttagelse. Då måste man få ett svar av landskaps-

regeringen, lantrådet eller trafikminister. Huvudfrågan om den obekväma ar-

betstiden och de överstora övertidsersättningarna som belastar skärgårds-

borna, de får sämre trafik p.g.a. att man har det arrangerat på det sätt som 

mana har i det avlösningssystem man har. Det har inte något med kortrutt att 

göra eller med några framtida åtgärder att göra utan det har med nutiden att 

göra. Nu kan man göra det. Revisorerna är väldigt tydliga den här gången. 

Det är ganska länge sedan som de skrev det här. Vad är landskapsregeringens 

beslut med anledning av det här och vilka inbesparingar kan man göra? Så att 

man kan upprätthålla skärgårdstrafikens volym och hålla en god service. 

Vilka konkreta åtgärder med anledningen av rapporten 21.8.2008 har land-

skapsregeringen beslutat om? Och vilka åtgärder är kvar i röret, som inte är 

beslutade om och varför är de kvar i röret? Det var tydliga frågor, tydliga svar 

önskas, tack. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! De iakttagelser som revisorerna har gjort, och som ytterligare 

en gång har bekräftats av finansutskottet, är väl kända på trafikavdel-

ningen. Det är ingenting som jag på något vis försöker sticka under stol 

med. Däremot kan jag informera er om att vi arbetar systematiskt med 

att ta tag i de frågeställningar som finns. I repliken tar jag fasta på några 

punkter. Jag återkommer sedan i ett huvudanförande med mera detalje-

rad information. 

”En bättre samordning måste dock eftersträvas för att kunna er-

bjuda effektivare trafik som är anpassad till den befintliga trafikvoly-

men” Svar: ja. Det förutsätter dock att vi har tillgång till ordentlig sta-

tistik, vilket vi inte har i dagsläget. Det förutsätter också en investering i 

hamnanläggningarna för att möjliggöra tonnagebyte mellan respektive 

hamn. Det är också ett arbete som har påbörjats. 

Revisorerna vill också veta vilka konkreta åtgärder med anledning av 

den rapport som presenterades 21.8.2010. Där ber jag att få återkomma.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag tackar för inledningen av svaret i den andra frågan. 

Jag hoppas på mera kött på benen. Revisorerna säger alltså att det 

måste till ett nytt avlösningssystem som inte förutsätter övertidsarbete 
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under normala förhållanden. Det låter som ett klokt konstaterande när 

vi tänker oss att vi har verksamheter i landskapet som fungerar ännu 

mera dygnet runt. Hela ÅHS är en sådan organisation som fungerar 

dygnet runt under mycket längre tid per vecka än vad skärgårdstrafiken 

gör. Det är hemskt förvånande att det är på det här sättet. 

Att statistik skulle saknas efter 30-40 års verksamhet förvånar mig 

väldigt mycket. Kan man skylla på att statistik saknas? Avlösningssy-

stemen måste ju rimligen vara genomskinliga och lätta att analysera. 

Därmed är det beslut som fattas att nu ska man gå in för att göra om det 

här, men de här tidtabellerna och det här resultatet, konkret och tydligt.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Statistik som avser nyttjandegraden per fartyg, rutt, vilka for-

don och antal passagerare finns att tillgå. Men det som saknas är sta-

tistik över dem som inte slapp med. Statistik över hur mycket förfråg-

ningar vi hade och hur många vi tvingades att säga nej till. Det är ju det 

som är intressant om man ska kunna komma emot de behov som finns i 

skärgården. 

Sedan vad gäller lönerna, grundlönen och övertiden, så visst är det 

sant som det står här att övertiden är en väsentlig del av lönen. Vi ska 

också komma ihåg att det här systemet, bästa ltl Roger Jansson, har till-

lämpats under många år. Vi kan konstatera att fackens förhandlare har 

varit avsevärt starkare än landskapsregeringen även under dåvarande 

lantråd Roger Janssons tid.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag vet inte varför vi måste gå tillbaka till 1995-1999 för att 

råda bot på de problem som revisorerna pekar på 2010. Åtskilligt av det 

som jag har administrerat, som politiker under mina år i ledande ställ-

ning, har jag därefter ansett att måste ändras och förbättras. Vi jobbade 

även på den tiden hårt med de fackliga förhandlingarna för att få ett 

mera kostnadseffektivt system för skärgårdstrafiken. En hel del gjordes 

även då vill jag påstå. Att jag idag står jag här och kräver att nuvarande 

landskapsregering ska redovisa sina åtgärder i anledning av revisorernas 

betänkande är för mig självklart. 

Jag hoppas att ministern i sitt huvudanförande, förutom de berörda 

frågorna, också tar upp den här beställningstrafiken som får ganska 

stark kritik av revisorerna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag tycker att vi igen har en lite konstigt debatt och vi har haft 

det ganska många gånger under den här mandatperioden.  

Om man tittar på grunddokumentet, revisorernas berättelse, trots de per-

sonella brister som finns på revisionssidan har landskapsrevisorerna presen-

terat ett bra betänkande. Förra året var betänkandet rentav lysande. Det är 

ett mycket bra betänkande. Vi hade en ganska ingående remiss, vi riktade 

många frågor till finansutskottet.  
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Som jag sade förra gången det här ärendet var upp så är jag mycket till-

freds med att finansutskottet har tagit upp de flesta frågor som ställdes i re-

missen och de har faktiskt försökt ge svar på frågorna.  

Det som saknas, när ärendet var upp i september och nu i november-

december, är landskapregeringens syn på dessa frågor. Förra gången var 

landskapsregeringen helt frånvarande i debatten. Det framhölls ifrån land-

skapsregeringen i september att man skulle svara på frågorna sedan när be-

tänkandet kom ifrån finansutskottet.  

Jag har själv åtta års erfarenhet av att sitta i landskapsstyrelsen, som det 

hette då. Min uppfattning är att man ifrån landskapsregeringens sida bör för-

söka göra allt man kan för att förklara, ta tillbaka initiativet och peka på det 

som landskapsrevisorerna tar upp. Nu är strategin mera att man försöker tiga 

ihjäl de här frågorna, lite på samma sätt som det var under budgetdebatten, 

tyvärr. Det blir en väldigt haltande parlamentarism, såsom jag ser det. 

Lantrådet sade att det är orimligt att på två veckor svara på de här frå-

gorna. Man har haft tid på sig ända sedan september eller de facto tidigare, 

ända sedan revisionsberättelsen blev offentlig. Inte är det heller orimligt att 

på två veckor sätta sig in i de här sakerna. Sist och slutligen är det inte så oer-

hört omfattande dokument. Lantrådet sade att man ifrån lagtingets sida får 

upprepa de frågor som ställdes i september och som ställdes när ärendet var 

uppe förra gången.  

Låt mig då ta upp de två största frågorna, för att slippa trötta ut lagtinget 

med att upprepa mig.  Jag hade tolv frågor förra gången. Det skulle vara oer-

hört intressant att se landskapsregeringens medlemmar ta del i den debatt 

som flera av oss förde redan i september. Varför är det så oerhört svårt att 

göra förändringar i vår förvaltning? Varför är det så svårt att få in ett ekono-

miskt ansvar i landskapsförvaltningen? Varför är det så svårt att göra organi-

sationen mera effektiv? Låt det bli en huvudfråga. 

Den andra huvudfrågan, som jag vill ta upp, är det som finansutskottet på-

pekar när det gäller jordförvärvsärenden. Man skriver så här; ” utskottet un-

derstryker vikten av att landskapsregeringen skyndsamt arbetar vidare 

med ärendet i enlighet med den parlamentariska kommitténs betänkande.” 

Det här har vi också haft spörsmål och flera debatter om. Det är bra att fi-

nansutskottet skriver det här. Hur ser landskapsregeringen på den här biten? 

Av de 24 förslag, som den parlamentariska kommittén hade, är det endast ett 

förslag som man har expedierat och det blev ju inte så där väldigt lyckat, om 

man uttrycker sig milt. Tack.  

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Landskapsrevisorerna är i sitt arbete väldigt beroende av att 

landskapregeringens interna revisorer finns till hands och ställer upp och ger 

den information som man behöver. Det är uppenbart att landskapsrevisorer-

na den här gången har haft stora bekymren med att få det stöd och den hjälp 

som de har behövt. Därför skriver man också i betänkande; ”revisorerna är 

missnöjda med hur landskapsregeringen hanterar personalbristen vid re-

visionsbyrån och konstaterar att detta har inverkat på landskapsrevisorer-

nas möjlighet att utföra sitt uppdrag. Situationen har lett till en tyngre ar-

betsbörda för landskapsrevisorernas sekreterare”. Detta har gjort att land-

skapsrevisorerna i sitt arbete inte har kunnat fullfölja arbetet fullt ut, såsom 

man hade önskat. Man har inte kunnat göra de fördjupningar som man ansåg 
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var nödvändiga och man har blivit försenad. I och med att man har blivit för-

senad med sitt betänkande har landskapsregeringen i sin tur inte haft tid att 

återkomma till lagtinget med ett bemötande om hur man har hanterat de 

brister som landskapsrevisorerna påpekar. Där här förfaringssättet med 

meddelandet fanns före 2008. Det kom inte något meddelande om revisorer-

nas berättelse 2008 och inte heller 2009. 

Med tanke på årets omgång är det önskvärt att det här förfaringssättet 

återupptas eftersom man då får i meddelandet mycket klart hur landskapsre-

geringen avser att gå vidare med de frågeställningar som landskapsrevisorer-

na väljer att ta upp. 

Eftersom det inte kom något meddelande i år så fick åtminstone jag den 

bilden att ministrarna kommer att vara på plats och svara på de frågor som 

lagtinget har ställt. Särskilt med tanke på att mycket av det som revisorerna 

påpekar är allvarlig kritik och finansutskottet har också följt upp de här frå-

gorna och understryker vikten av att man åtgärder.  

Vad gäller revisionen så tycker jag att det vore mycket angeläget för land-

skapsregeringen i det här skedet att säga hur man tänker åtgärda frågan både 

i det korta perspektivet men också i det längre perspektivet. Jag tror för min 

del att den nya revisionsmyndigheten som ska ligga under lagtinget är oer-

hörd angelägen. Jag tror att det är svårt att komma vidare från den icke 

funktionella ställning som den interna revisionen har idag. Man måste dra ett 

streck över det gamla och gå vidare i rask takt mot nya tider och då krävs det 

att den nya myndigheten kommer på plats så fort som möjligt. 

Min fråga är; när och hur och i vilken omfattning föreslår landskapsrege-

ringen att detta verkställs?  

Eftersom det här diskuterades ganska länge och omfattande och även vid 

tidigare datum före bordläggning så var en annan fråga, som togs upp i den 

förra omgången, också fastighetsförvaltningen. Det är en fråga som har varit 

aktuell under många år. Man har efterlyst en effektivare fastighetsförvaltning 

och också införandet av internhyror. Där är vi också idag oklara över vilka 

landskapsregeringens intentioner är och hur tidtabell och förverkligandepla-

nerna ser ut?  

Likaså när det gäller räkenskapsverket. Där ställde vi uttryckligen klara 

frågor till finansministern kring huruvida ekonomikontoret för landskapets 

funktioner och kommuner fortfarande är aktuellt. Vi ställde frågor om hur 

långt man har kommit i planeringen och när det kan sjösättas. Det är ganska 

stora reformer som revisorerna påpekar att är viktiga och angelägna.  

Ytterligare en fråga som revisorerna påpekar är att IT-utvecklingen är ef-

tersatt. Jag tog som exempel utbetalningen av studiestöd. Jag gjorde en jäm-

förelse med hur studiestödssystemet fungerar för fastländska studeranden, 

som har detta via FPA, i relation till åländska studeranden. Det visar sig att vi 

ligger oerhört långt efter i utvecklingen. Hela IT-hanteringen är synnerligen 

angelägen. Jag är i alla fall oklar över vad som är landskapets plan och vad 

man har för idéer om hur det här ska förändras. 

En annan fråga som finansutskottet faktiskt inte kunde få utredd, och som 

finansministern vid senaste debatten lovade att komma och klargöra och reda 

ut här i salen, var att revisorerna konstaterar att inbesparingarna som man 

har gjort för 2009 på 5,4 miljoner så vet man inte var och hur man har gjort 

dessa inbesparingar. Den informationen kunde finansutskottet inte få fram. 

Vi fick löfte om att få det här i salen.  
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Sedan är det trafikavdelningen, det är ju en otroligt omfattande kritik som 

landskapsrevisorerna riktar angående trafikavdelningen. Det här kommer ju 

från en tidigare liberal trafikminister som är ordförande för landskapsreviso-

rerna. Jag antar att personen ifråga mycket väl vet vad de talar om. Jag tycker 

att det är väldigt förvånande att man inte ifrån landskapsregeringen bemöter 

det när det står; ”revisorernas förhoppning är att landskapsregeringen om-

gående reder ut förekommande organisatoriska och andra problem och 

därmed återställer förtroendet för trafikavdelningen”.  

Det var många frågor som riktades till landskapsregeringen vid förra till-

fället. Jag hade för min del trott att landskapsregeringen skulle ta lagtinget på 

allvar och verkligen ville bemöta lagtingets frågor.  

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Gunell frågade efter landskapsregeringens vision-

er för fastighetsförvaltningen. Jag kan inledningsvis konstatera att vi lä-

ser berättelsen för år 2009. Jag kan också svara på frågan som riktar sig 

framåt. Det framkommer ganska mycket i det liggande förslaget till 

budgeten. Tanken är att byggnadsbyrån ska utgöra en självständig resul-

tatenhet. Byggnadsförvaltningen ska centraliseras i landskapet Åland så 

att man ska få en effektiv och smidig organisation.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag ställer frågan eftersom under de år som jag har suttit i lagtinget så 

tror jag att den här frågan har varit aktuell samtliga dessa år. Man har 

inte kommit vidare i den här frågan. Man kanske ska sluta tala om vis-

ioner och tala om vad man tänker göra. Ett steg på vägen är ju att bli en 

resultatenhet om man då har för avsikt att ta nästa steg. Jag tror att vi 

måste börja sätta tidtabeller för när olika saker ska vara slutförda, an-

nars tenderar det att rinna ut i sanden. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Det har diskuterats mycket om de här åtgärderna re-

dan tidigare. Den här landskapsregeringen har ambitionen att göra det 

också. Det finns skrivningar på hur det här ska gå till i förslaget till den 

liggande budgeten. Tanken är att resultatenheten ska komma så långt 

som möjligt och eventuellt också bli färdig under nästa år. Om man tit-

tar i revisionsberättelsen så nämner man också om ett fastighetsverk. 

Jag vill påminna om att då kommer vi att få stora problemen med stats-

stödsreglerna.  

Jag kan också nämna att vi har kommit ganska långt med systemet 

med internhyror. Det är inte färdigt för landskapets alla fastigheter, men 

vi är en god bit på väg.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tackar för ministerns förklaringar. Jag hoppas att fler följer hans ex-

empel. Det är bra med så tydliga och klara besked som möjligt till de här 

angelägna frågorna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! Först om revisionen. Det är det sista året som det har varit sär-

skilt problematiskt med resurserna. Problematiskt har det varit under många 

år därför har också landskapsregeringen valt den vägen att vi gör om hela sy-

stemet. Det kräver då först ett underlag, vilket vi har. Vi har haft utrednings-

personer från ett samarbete med riksrevisionen i Sverige. Sedan är det lag-

stiftning som gäller för att komma vidare. Det här arbetet har vi satt i gång 

och det gjorde vi direkt när vi började den här mandatperioden, därför att vi 

såg att här fanns det ett behov. Det måste förnyas och det måste modernise-

ras. Men det här sista året har det varit särskilt problematiskt därför att den 

ledande revisorn gick i pension på våren. Den nya revisorn som kom valde att 

säga upp sig. Sedan har det varit problem med rekryteringen. En av orsaker-

na till att det är problem med rekryteringen är just för att hela systemet ska 

göras om. Det är inte alldeles lätt att, i konkurrens med den privata sektorn, 

konkurrera om en revisorstjänst på den här lönenivån när man samtidigt är 

lite osäker på hur det blir i framtiden. 

Jag har redan tidigare sagt här idag att avsikten för landskapsregeringen är 

att den nya revisionsmyndigheten ska vara klar vid årsskiftet 2011-2012, an-

gående frågan från ltl Gunell. Det sker genom lagstiftning och genom att 

bygga upp det system som vi har presenterat tidigare för lagtinget.  

Jag noterar också att ltl Gunell hade några frågor som jag har observerat 

att också finansutskottet har behandlat. Det fungerar så att vi har en remiss. 

Under remissen satt jag här hela tiden och jag var upp i flera anföranden och 

beskrev vissa frågetecken som fanns i den debatten. Jag sade att jag också 

ställer upp i finansutskottet. Finansutskottet har hört mig och finansutskottet 

har skrivit om förvaltning av landskapets fastigheter och hört många sakkun-

niga i den frågan. Finansutskott har också haft höranden i de andra frågorna 

som ltl Gunell lyfte upp. Jag noterar att landskapsregeringen tar till sig av det 

som finansutskottet har skrivit, efter att finansutskottet har hört sina sak-

kunniga. För det är ju så som det fungerar. Landskapsrevisorernas berättelse 

samt lagtingets finansutskottsbetänkande ligger ju till grund för vad land-

skapsregeringen har att rätta sig efter. Revisionen är ju en av de viktiga de-

larna i vårt system. Revisionen ska titta på brister och problem i vårt system 

och peka på det så att de som sitter i landskapsregeringen och i förvaltningen 

ska kunna rätta sig och anpassa sig efter de frågeställningar som lyfts upp. 

Det här betänkandet och berättelsen är någonting som vi har under hela året. 

Under flera år framöver har vi det som ett rättesnöre. Man kan inte bara stå 

här och ge alla svaren. Det handlar också om att ändra vissa system och an-

passa sig. Tack. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är klart att det finns förklaringar till den situation som 

är. Att ledande revisorn skulle gå i pension har väl inte kommit som nå-

gon överraskning, kan jag tänka mig. Att det är svårt att få folk att söka 

tjänster och få tag på folk är ju någonting som man kämpar med inom 

många professioner. Men en sådan här en väsentlig funktion måste fun-

gera. Man måste ha en självkontroll av sin verksamhet i ett politiskt 

parlamentariskt system. Frågan är vad man gör nu och varför man inte 

har handlat snabbare och kraftfullare. Det finns möjlighet i sådana här 

situationer att köpa konsulttjänster för att få den interna revisionen att 
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fungera. Varför har man inte gjort någonting när man i princip bara har 

haft en eller noll internrevisor av två internrevisorer under så lång tid?  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Herr talman! Det har hela tiden funnits medel att köpa extra resurser, 

vilket också varit meningen att man skulle köpa till revisionsbyrån. Pre-

cis just i dagarna håller de här frågorna på att sätta sig. Via förordnande 

kommer det att tillsättas en ledande revisor. Varför vi inte mer kraftfullt 

har tagit tag i det tidigare är ju för att vi utannonserade tjänsten som le-

dande revisor och vi fick en ledande revisor som jobbade i några måna-

der och som sedan sade upp sig. Efter det har vi ytterligare haft annon-

ser. Allt detta tar en viss tid, det kan inte hjälpas. Nu köper vi upp de 

tjänster som vi behöver och sköter det på det sättet fram till den nya 

myndigheten blir klar.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är just beaktande den här viktiga funktionen, som den 

interna revisionen har i lagtingets kontroll av förvaltningen och land-

skapsregeringen, som jag har valt att för vår del ta i ganska kraftigt i den 

här frågan. Det får inte bli en känsla av att landskapsregeringen har tagit 

det här lite lättvindigt för att det löser sig så småningom. Man måste ta i 

extra kraftigt för att lösa problemet med bristfälligheter i den interna 

kontrollen, eftersom det är så väldigt viktigt i det demokratiska politiska 

parlamentariska systemet. Kan man sedan då dra slutsatsen med vår 

kritik att landskapsregeringen kanske inte vill ha så mycket revision? 

Nej, frågan är mycket större för oss när vi tar upp den här frågan. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Nu är också ltl Roger Johansson inne på att det skulle finnas 

någon sorts illvilja från landskapsregeringens sida, att vi skulle vilja un-

dandra oss revision. Jag ser revisionen som det absolut viktigaste. Par-

lamentet har tre viktiga funktioner och en av dem är den kontrollerande 

funktionen. Därför är landskapsrevisorernas roll väldigt viktig. Därför är 

landskapsrevisorernas betänkande väldigt viktigt för landskapsregering-

en, vi har att rätta oss efter det. Det är ju precis det system som vi följer. 

Det har varit problem och vi har tagit i dem. Vi har inte lyckats lösa 

dem ännu, men jag har nu förhoppning om att vi kommer att göra det. 

Det har inte heller varit alldeles enkla problem att lösa. Det tror jag 

kanske t.o.m. att ltl Jansson vet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Tack för det här försöket till att ändå bemöta de frågor som jag hade. Jag 

tycker inte att jag fick så många svar. Det är ju ändå är en och en halv 

vecka sedan det här ärendet bordlades. Med de löften som utgavs här i 

lagtinget för en och halv vecka sedan så trodde jag för min del att man 

idag skulle komma med besked. Man skulle begära ordet och redogöra 
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för de frågor som vi här ställde, bl.a. angående inbesparingarna på 5,4 

miljoner och vad de bestod i. Och man skulle redogöra för många av de 

andra frågor som jag tog upp. Jag tycker att landskapsregeringen har 

haft all tid att diskutera med sina tjänstemän. Landskapsregeringen 

hade kunnat förbereda sig på den här debatten.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Man måste ju se på hur vårt system fungerar. För det första 

kommer revisorerna med sitt betänkande. Vi skulle alla vinna på om vi 

till landskapsregeringen skulle få landskapsrevisorernas berättelse 

några veckor på förhand. För då skulle vi kunna serva lagtinget med ett 

meddelande och beskriva status i de frågor som revisorerna lyfter upp. 

Då har lagtinget det som ett underlag för sin debatt, men det är ju i re-

missögonblicket. Sedan remitteras det till finansutskottet. Finansutskot-

tets roll är att sakligt gå in i och höra sakkunniga och lyfta upp vissa frå-

gor. Det har finansutskottet gjort tycker jag. Man har hört en massa sak-

kunniga och man pekar på vissa saker som landskapsregeringen har att 

rätta sig efter och det kommer landskapsregeringen att göra. 

Vad är det mer som ltl Gunell begär?  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är just det resonemanget som gör att landskapsregeringen biter sig 

själva i svansen med. Landskapsrevisorerna har inte haft det stödet och 

den hjälpen som de hade behövt ifrån landskapsregeringens sida, därav 

förseningen, därför har inget meddelande kommit och därför står vi här 

idag. Inte är det ju så att vi ska skriva något papper, betänkande, och 

landskapsregering ska gå hem och fundera på kammaren. Vi vill ju här i 

parlamentet ha en öppen debatt om de här frågorna. Vi tycker att det är 

angeläget att landskapsregeringen reagerar på det som det står, särskilt 

när det är allvarlig kritik mot landskapsregeringen. Och sedan ska man 

komma tillbaka som ltl Anders Eriksson sade, ta initiativet tillbaka och 

klargöra för hur man tänker lösa frågor. Och inte bara komma hit och 

säga att vi skriver något papper sedan eller att vi åtgärdar det på kam-

maren. Vi vill ha en öppen debatt här i lagtinget det är därför som vi lyf-

ter frågan. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Snälla, ltl Gunell, nu tycker jag att det börjar gå väldigt långt. Det är ju 

en öppen debatt som vi håller på med, vilket vi också hade redan i sep-

tember. Då var det ett remissförfarande och då diskuterade vi revisorer-

nas berättelse när det gäller en massa olika detaljer. Landskapsregering-

en deltog i den debatten. Sedan har landskapsregeringen hörts i finans-

utskottet och ledamöterna där har haft möjligt att fråga. Sedan deltar vi 

här i debatten. Vårt parlamentariska system fungerar ju på det sättet. Vi 

har en debatt, det görs ett betänkande, det görs en redogörelse från revi-

sorerna och det har landskapsregeringen att rätta sig efter, det är ju så 

det fungerar.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Nu är jag van att lantrådet inte brukar bemöta mina anfö-

randen och jag är van att hon inte brukar besvara de frågor som jag stäl-

ler. Visst är det viktigt att revisionen fungerar, men det är ändå på en 

detaljnivå, som jag ser det.  

Om man ser på de övergripande frågorna, som jag så många gånger 

har försökt få en debatt om, varför är det så svårt att göra förändringar i 

vår förvaltning? Varför är det så svårt att få in ett ekonomiskt ansvar? 

Varför fungerar stora delar av förvaltningen så dåligt?  

Jag var borta förra veckan, men jag noterade att det var en debatt om 

att man t.o.m. skulle föra över landskapets behörighet till riket just på 

grund av att saker och ting inte fungerar såsom de ska fungera. Land-

skapsregeringen borde analysera vad man kan göra för att få en bättre 

och mera modern organisation.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är nog precis detta som landskapsregeringen har hållit på 

med under de här åren. Vi har talat väldigt mycket om modernisering, 

förnyelse och förändring av vår förvaltning. Därav finns det också i nästa 

års budget och också i årets budget vissa ändringar. Det handlar ju om 

att när man gör förändringar i förvaltningen så gör man det på sikt. En 

sak som jag kan nämna är just detta med revisionsmyndigheten. Det är 

ett sätt att modernisera. Ett annat sätt att modernisera är att vi får en ny 

ekonomiförvaltningslag. Vi gör en förändring av flera avdelningar, vi 

ändrar på strukturerna. Det är väldigt mycket sådant jobb som vi håller 

på med. Vi håller också på med en rolldiskussion, vad som är den poli-

tiska rollen och vad som är förvaltningens roll, vilket också är en väldigt 

viktig del. Vi har också tittat på delegeringsbeslut och funderar på hur 

man ska komma vidare där och vi har tagit steg vidare där. Det här är 

sådana processer som tar lång tid därför att det omfattar många männi-

skor. Det är många människor som ska vara med.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag noterar att lantrådet säger; att det här har vi talat om, men det gäller 

också att komma vidare. Ser vi på landskapsförvaltningen, ser vi på för-

troendet ute hos den åländska allmänheten så är det definitivt sjun-

kande. Jag ser ganska bekymmersamt på situationen just nu och också 

bekymmersamt på den ekonomiska situationen som vi försökte få en 

debatt om. System, utredningar osv, det är nog väldigt bra att veta vad 

man gör, man kan inte bara tala man måste också börja agera och fak-

tiskt ha ett ledarskap så att man får en modern förvaltning. 

Vi har ifrån Ålands Framtids sida, i snart sju år, motionerat om att 

man skulle ha 24 timmars förvaltning. Nu skriver finansutskottet och 

revisorerna om det, men det händer ingenting när det gäller dataut-

vecklingen. Landskapsregeringens hemsida är ju uppbyggd för internt 

bruk och inte för externt bruk. Folk i allmänhet hittar inte överhuvudta-

get på hemsidan, man kan inte utföra sina ärenden och den är oerhört 

omodern. 
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Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Alla de saker, som ltl Anders Eriksson räknade upp, är sådant som har 

tagits i, som det finns budgetmedel för och som vi jobbar med. Att ut-

veckla IT-systemet är en jätteprocess som pågår. Det tar tid att göra det.  

Sedan tycker jag väldigt illa om när man håller på att göra förvalt-

ningen till en slagpåse i den politiska debatten. För det är det som ltl 

Anders Eriksson gör. I förvaltningen jobbar otroligt många duktiga 

människor som hela tiden ska känna att man måste huka sig för att man 

i lagtinget debatterar på det här sättet. Man pratar svepande om förvalt-

ningen så att alla ska huka sig och känna sig dåliga för att man jobbar 

här. Det vänder jag mig väldigt starkt emot. Anders Eriksson bidrar till 

allmänhetens förtroende för oss som jobbar i det här huset, för oss alli-

hop.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det känns nog som om regeringen skulle vara ganska långt 

borta just nu. Jag vet inte riktigt var? Någonstans, inte i alla fall mellan för-

valtningen och lagtinget, utan möjligen utanför hela systemet. 

Lantrådet säger att problemet med den interna revisionen är ett rekryte-

ringsproblem. Säkert är det delvis det också. Jag tror inte att det är ett rekry-

teringsproblem enbart i den bemärkelsen att det är svårt att få tag på kvalifi-

cerad arbetskraft. Jag tror faktiskt att trovärdigheten har försämrats under 

många år. Det finns säkert flera förklaringar till det. Vi borde ha varit obser-

vanta i tid och inlett den reform som man nu säger att är igång.  

Det finns en annan aspekt som är allvarlig; vi kan inte ha revisorer och inte 

ledande revisorer som är politiskt aktiva inom något parti och så har det va-

rit. Om det igen blir en sådan rekrytering då är det nog kört. Alla förstår nog 

att det inte går att man ibland är politiker i någon fullmäktigeförsamling eller 

något annat organ för ett visst parti och sedan på dagen så jobbar man som 

revisor för en regering som är parlamentariskt tillsatt. Det är besvärligt hur 

det än är om det är en politiskt aktiv människa i det åländska samhället. Det 

blir ännu mer besvärligt om det är en person som är en del av majoritets-

blocket eller regeringspartierna.  

Om man nu går in för att anställa någon ny ledande revisor så hoppas jag 

att det är en ”ren” person, inte en person som har politiska kopplingar. Det 

går inte en gång till. 

Angående förtroendet, jag har inte tidigare läst brevet som ltl Danne 

Sundman hänvisade till, men nog är det ju ytterst allvarligt. Det var ju tydlig-

en en väldigt professionell kraft som vi fick hit till landskapet. Lantrådet sä-

ger att det inte var frågan om revisorns lön som blev avskedad på felaktiga 

grunder. Men visst hänvisar man till det. Den ledande revisorn, han säger att 

just det ärendet ger uttryck för en förvaltning som han ställer sig frågande in-

för och som i ett vidare perspektiv kan äventyra hans rättssäkerhet som revi-

sor. Alla måste inse att vi är i en ytterst allvarlig situation. Hur det än har va-

rit så har den här personen upplevt att det inte har gått sakligt och rätt till, 

utan det har funnits andra aspekter som har spelat in i behandlingen av det 

här ärendet. Den ledande revisorn drog de slutsatserna att han inte kan jobba 
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här om det ska vara på det här sättet. Det är ju en person som uppenbarligen 

inte har politiska bindningar åt något håll . 

Herr talman! Jag vill hålla med ltl Camilla Gunell när hon säger att det är 

nog bäst att jobba så fort som möjligt för att vi ska få den nya revisionsmyn-

digheten, som ska ligga direkt under lagtinget. Med sådana här hemmagjorda 

tillfälliga lösningar tror jag vi kommer någon vart. Det är nog bäst att göra 

som ltl för Roger Jansson var inne på, att man köper tjänster utifrån. Vi kan 

inte ha en politiserad revisionsbyrå, speciellt när lantrådet inte tar ställning i 

olika frågor utan hänvisar till att vi får fatta de beslut vi vill här och så noteras 

besluten av förvaltningen och man rättar sig efter det. Någon sådan automa-

tik kan vi inte vänta oss. Det är ju ministrarnas sak att följa upp, det som 

landskapsrevisorerna och lagtinget beslutar om, att det omgående beaktas på 

rätt sätt som man ur regeringens synvinkel anser att är nödvändig eller lämp-

lig. Någon sådan här automatik som förespråkas av lantrådet finns inte i ett 

parlamentariskt system. Det finns alltid ett utrymme för regeringen att pröva 

hur man hörsammar lagtingets beslut. Det är att leda, det är inte att vara 

postkontor i den här frågan. Därför är vi besvikna när vi inte får svar på våra 

frågor. Vi får ju inte svar. Lantrådet upprepar gång på gång hur hon uppfattar 

att proceduren ska gå till.  

För att jag inte ska få höra det mera ska jag ställa en konkret fråga. Som le-

dare för hela självstyrelsen, för regeringen och för förvaltningen så vill jag 

veta hur lantrådet tänker göra. Under personalpolitik i finansutskottets be-

tänkande tar man upp den frågan som jag själv initierade i remissen. Det 

handlar om att man förhåller sig olika till ansökningar om tjänstledighet 

inom förvaltningen. Jag har sett att ÅHS har varit snabba i den här frågan 

och gjort vissa beslut. Men hur är det i den övriga förvaltningen? Finns det 

stora skillnader enligt lantrådet? Är skillnaderna så stora att de behöver åt-

gärdas? I så fall hur vill lantrådet åtgärda dem och när? Det vill vi veta, inte 

att någon tjänsteman ska ta över ärendet och sköta det, då behöver vi inte nå-

gon regering. Då klarar man sig ändå. Hur tänker lantrådet i den här frågan? 

Behövs det göras någonting eller är det bra som det är? 

Det andra är att det sägs att när man beviljar dispens så har man i alla fall 

inte följt förvaltningslagen och motiverat dispenserna. Man har beslutat 

framförallt på enskild föredragning och det är ju inte bra med hänvisning till 

vår förvaltningslag. Kommer lantrådet omgående att se till att det här upp-

hör? Vi har många exempel på där förvaltningslagen inte fungerar som den 

ska. Det är inte förvaltningschefen enbart som ansvarar för det, utan det är 

landskapsregeringen. Hur tänker lantrådet göra så att folk som får avslag på 

en dispens eller får en dispens får en motivering? Vi har nu haft den här lagen 

i flera år. 

Det sista som sägs är att det finns befattningsbeskrivningar och behörig-

hetskrav inom förvaltningen som har blivit föråldrade och de borde uppdate-

ras. Tycker lantrådet på samma sätt? Eller är det inte viktigt, får det stå till-

baka för någonting annat eller tänker hon göra någonting för att få det här åt-

gärdat? 

Det är mina konkreta frågor. Jag vill veta hur lantrådet ser på de frågorna. 

Är de väsentliga eller oväsentliga? Jag vill inte höra om någon procedur, jag 

vill höra att lantrådet tar är ett politiskt ansvar och ger oss besked. 
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Minister Veronica Thörnroos  

Talman! Det har kommit fram en hel del frågeställningar som rör trafikav-

delningen. Jag ska försöka svara så gott jag kan på de frågorna. Jag kommer i 

mitt anförande att utgå ifrån revisionsrapporten, i fall det är någon här i salen 

på plats som önskar följa med direkt.  

Inledningsvis vill jag påtala att de synpunkter som revisorerna har och 

också finansutskottet vad gäller trafikavdelningen rör sjötrafiken. Sjötrafiken 

står för ungefär 70 procent av kostnaderna. Det är viktigt att klargöra att det 

är sjötrafiken som man fokuserar på.  

Det första som jag tänkte ta upp och som jag tidigare nämnde i ett replik-

skifte har att göra med statistiken. En förutsättning för att kunna omdispo-

nera tonnage är att man vet det faktiska behovet. Det är ett arbete som har 

påbörjats. Det har redan tillkommit vissa förbättringar. Jag delar den upp-

fattningen om att det är oerhört viktigt verktyg för att kunna omdisponera 

tonnaget.  

Man har vidare synpunkter på lönerna. Om lönerna sägs; ”att grundlönen 

för sjöbefäl och sjömän i skärgårdstrafiken är förhållandevis låga, men att 

en stor del av förtjänsten grundar sig på olika tillägg och framförallt från 

över tiden”. Det är helt korrekt att det är så. Det avtal som ligger till grund för 

det här är grundlönen och sedan byggs det på med övertid och olika slags er-

sättningar. Vi har försökt bemöta det här på det viset att vi har haft en person 

anställd för att i första hand konsolidera avtalen som har varit en brokig flora 

av olika avtal. Avtalen är nu konsoliderade. Landskapsregeringen har samar-

betat med de fackorganisationer som berörs. Det har varit ett digert arbete, 

men det är nu slutfört.  

Man påpekar sedan vidare om beställningstrafiken. När det gäller beställ-

ningstrafiken så har vi tagit till oss av den kritiken. I den upphandling som 

kommer att göras, speciellt i matartrafiken, så kommer vi att begränsa ut-

rymmet för beställningstrafik så att den bättre motsvarar de krav som reviso-

rerna ställer på trafikavdelningen och det vi producerar. 

Revisorerna föreslår: ”ett avlösningssystem som innebär att de ordinarie 

turerna under de normala förhållandena inte förutsätter övertidsarbete”. 

Det är en vision och det är en vacker målsättning som vi inte fullt ut har lyck-

ats nå ett riktigt bra resultat i. Därför att efter åtta timmar börjar övertiden 

löpa. Det betyder i så fall att vi kommer att begränsa dem, som nyttjar skär-

gårdstrafiken, så oerhört om ett fartyg bara kan vara i drift åtta timmar. Det 

låter sig inte göras i dagsläget men vi är medvetna om problemet. 

Man efterfrågar vidare; ”en tydligare rollfördelning mellan beställare och 

utförare som samtidigt medför bättre målstyrning och kostnadseffektivitet.” 

Det har vi tagit till oss och i det förslag till budget för 2011, som nu processas i 

finansutskottet, finns ett förslag på reviderad organisation där man tydliggör 

beställare och utförare som ett första led i det projektet. 

Jag återgår sedan till den rapport som man hänvisar till, rapporten översyn 

av skärgårdstrafikens löner, lönekostnader och inrapportering av arbetstid. I 

den rapporten tar de utomstående experterna fasta på ett flertal olika punk-

ter. Jag ska nämna några; man föreslår att befälhavartjänsterna på en del av 

färjorna omförhandlas till tjänster med enhetslön. Processen är påbörjad och 

ska förhoppningsvis vara slutförd i början av nästa år. Det har tagits väl emot 

av de berörda. Det berör i första hand befälhavaren. 
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Vidare talar man om att man borde titta på vakterna och minska ner anta-

let vakter. Med den turlista som nu är fastslagen för speciellt M/S Alfågeln så 

ser vi möjligheter att minska från fyra till tre vakter. Däremot ser vi det inte 

möjligt att gå ner till två vakter som föreslås i rapporten emedan det har visat 

sig att en undersökning som genomförts inte möjliggör det, de sociala ut-

rymmena som finns strider mot gällande lagstiftning med de krav som man 

kan ställa på besättningens hytter. Där funderar vi på hur vi ska komma vi-

dare med den saken.  

Man poängterar också här att man borde minska antalet kockar. Processen 

är påbörjad och målsättningen är att inledningsvis minska från tre kockar till 

två. I nästa skede sedan pågår också en privatisering av kosthållet ombord 

som också innefattar caférörelsen. Där kan jag faktiskt glädja lagtinget och 

andra som lyssnar med att vi idag har fattat beslut om att M/S Gudingens 

café ska omhändertas av privata entreprenörer. Det tycker jag är väldigt bra 

för det höjer kvaliteten för dem som nyttjar trafiken, att man har möjlighet 

att köpa en kopp kaffe eller en smörgås. Det ser vi positivt på. De prognoser 

som vi har fått in har visat att det kommer att vara ekonomiskt bra för land-

skapet. Det är en vin-vin situation, både för brukaren och för landskapet. De 

anställda som berörs av det här kommer vi att hantera på ett personalmässigt 

försvarbart bra sätt.  

Jag avslutar här och jag står gärna till svars och svarar på frågor. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Jag tackar för de här inledande svaren på de frågeställningar 

som revisorerna tar upp. Frågeställningen är många och delvis väldigt 

tydliga. 

När det gäller utredningen från 21 augusti 2008 som är redovisad på 

sidan 35 i revisionsberättelsen så finns det tre tankestreck som är väldigt 

tydliga på vad som borde åstadkommas. Jag skulle gärna se att mi-

nistern, som inte var hörd i finansutskottet av någon lustig anledning, 

redogör för vilket resultat som landskapsregeringen har kommit fram 

till när det gäller det första, det andra och det tredje tankestrecket på si-

dan 35? Det är väldigt konkreta och tydliga resonemang ifrån uppdraget. 

Rimliga och tydliga svar ifrån landskapsregeringen ska kunna ges. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Det är helt korrekt det som ltl Roger Jansson säger att det finns 

tre tankestreck som man önskar svar på i den föreliggande rapporten. 

Att besvara dessa svåra övergripande frågor inom ramen för de 54 se-

kunder som jag nu har på mig låter sig svårligen göras måste jag tillstå. 

Jag ska i alla fall försöka. 

De nuvarande kollektivavtalen här är analyserade, visserligen sker det 

på finansavdelningen, men det oaktat så är de analyserade. Kollektivav-

talen är konsoliderade, vilket också är helt nytt. De diskussioner som 

pågår sker i god dialog med sjöfacken. Syftet är naturligtvis att finna 

kostnadsbesparande långsiktiga lösningar. Arbetet pågår men är däre-

mot inte slutfört. Man kommer att behöva sätta in extern arbetskraft för 

att vi ska nå det hela fullt ut. 

Vad sedan gäller att uppgöra ett strukturförslag till sjötrafikenheten 

om hur planerna kan effektiveras, benämningarna och avlösningarna 
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kan förändras och optimeras inom gällande avtal och lagar så pågår det 

arbetet också. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Ministern begärde taltur här och hade möjlighet att svara 

på dessa tydliga frågor utan att jag skulle behöva upprepa dem från re-

visionsberättelsen.  

Revisorerna skriver ytterligare om personalens vederlagssaldo på 

25065 timmar, som dessutom är ett rullande saldo, som vi drabbas av 

kostnadsmässigt framöver. Ett svar också på den punkten vore bra. En-

ligt utredarna var övertiden den delen av verksamhet som bör ägnas mer 

uppmärksamhet eftersom övertiden genererar stora kostnader i form av 

både utbetald lön och intjänad ledighet. Hur stort belopp räknar mi-

nistern att man 2011 ska tjäna in på åtgärderna av det här påpekandet 

från revisorerna? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Den skuld som landskapet har till sina anställda var 25 000 

timmar och den skulden har inte minskat sedan 2007. Jag vågar idag 

inte härifrån talarstolen säga exakt hur timsaldot ser ut. Jag har möjlig-

het att under debatten få de uppgifterna.  

Det vi sedan har gjort för att minska ner övertiden är att vi har stuvat 

om i turlistorna och vi har förändrat turlistorna. Vi söker fortsättnings-

vis nya bemanningsalternativ. Landskapsregeringens målsättning har 

varit att detta skall ske i dialog med facken, vilket jag också tycker att är 

rätt och riktigt. Den enda nackdelen med den processen är att den går 

väldigt långsamt, men den går sakta men säkert framåt. Jag vet att både 

ltl Roger Jansson och jag har ambitionen att minska kostnaderna. Mera 

trafik för mindre pengar. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag vill tacka minister Thörnroos för att hon har tagit sig tid och kommit 

till lagtinget för att svara på frågor. Det är vi tacksamma för. Jag tycker 

att vi måste göra så i det här förfaringssättet eftersom inte det här med-

delandet har kommit. Jag för min del tackar för beskeden. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Självklart ska landskapsregeringen finnas på plats för att svara 

på lagtingets frågor. Det är ju helt naturligt, det är ju det som är grunden 

för parlamentarismen. Men eftersom det nu har efterfrågats fyra eller 

fem gånger vad landskapsregeringen var förra gången det här diskute-

rades, så kan jag säga att för mitt vidkommande så hade jag ett privat 

läkarbesök, som jag tyvärr inte kunde flytta. Jag informerade delar av 

oppositionen att jag inte kommer att vara på plats. Jag ser att vissa av 

ledamöterna från oppositionsbänken nickar. Att få tillstånd att besöka 

läkare anser jag att måste vara en legitimitet även i landskapsregering-

en. Jag beklagar att det inföll under lagtingets plenisession. 



  

652 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja, naturligtvis det har vi ingenting att säga om. Det finns många mi-

nistrar i landskapsregeringen, man kan också hjälpas åt att fylla i där det 

behövs, var och en behöver inte exakt vara på plats. Lantrådet har det 

övergripande ansvaret för revisorernas berättelse. Jag hade för min del 

också varit glad om finansministern hade varit på plats eftersom han 

fick så många konkreta frågor i förra debatten. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag har många gånger varit kritisk till trafikavdelningen och till 

trafikministern också. Tittar man på vad landskapsrevisorernas berättelse sä-

ger om trafikavdelningen, och i klartext skärgårdstrafiken, så kan jag konsta-

tera att finansutskottet säger att utskottet fullt ut stöder landskapsrevisorerna 

i deras iakttagelser. Ansvarig minister, i den mån hon hör vad jag säger, säger 

att det här har de tagit till sig och processen har påbörjats. Det tycker jag att 

är mycket bra. Det är just på det sättet som det här arbetet borde fungera, 

som jag har efterlyst hela tiden. Vi har revisorernas berättelse i botten och vi 

har finansutskottets betänkande. Men om inte landskapsregeringen tar del i 

den debatten så då står man ju och pratar ganska mycket ut i luften. Därför 

vill jag tacka minister Thörnroos som förklarade hur det förhåller sig på trafi-

kavdelningen. Det var bra gjort.  

Det är väl så med oss politiker, som med alla andra, att vi har bättre och 

sämre dagar. Jag tycker att lantrådet kanske inte riktigt har en bra dag idag. 

Jag tycker att det är oschyst, det är ett gammalt knep som man tar till när 

man drar till med att vi i lagtinget använder förvaltningen som en slagpåse. 

Man måste kunna få tala om vad som inte fungerar utan att man använder 

förvaltningen och personalen som en slagpåse. Det går inte att generalisera. 

Landskapsförvaltningen är en stor arbetsplats. På den arbetsplatsen, likväl 

som på många andra, finns det de som gör ett utomordentligt gott jobb och 

det finns sådana som gör ett mindre gott jobb, så är det överallt. Den här poli-

tiska frustrationen, som finns i lagtinget, kom riktigt upp till ytan när man 

diskuterade jordbruksfrågor förra veckan. Den frustrationen delas också, som 

jag ser det, av stora delar av allmänheten, men märkväl, också av personalen. 

Det finns en stor frustration hos personalen när det gäller avsaknaden av po-

litiska visioner när det inte finns någon direkt politisk ledning. Det blir ett 

vakuum, det blir ett systemfel. Det blir lite som Alice i underlandet. Alice frå-

gade katten vilken väg hon skulle gå och han svarade att det beror ju helt och 

hållet på var hon skulle. Hon sade att det inte spelar någon roll, och då sva-

rade katten att då spelar det heller inte någon roll vilken väg hon skulle ta. Så 

upplever många inom landskapsförvaltningen att situationen är. Ska man få 

en respekt hos den åländska allmänheten för att man har en god förvaltning 

och en god servicemyndighet så måste också den politiska delen av land-

skapsregeringen fungera. Annars blir parlamentarismen haltande. Jag tycker 

att det var oschyst av lantrådet att säga att jag använder personalen, förvalt-

ningen, som en slagpåse. Man måste kunna få peka på var det inte fungerar. 

Jag tror att den åländska befolkningen och den åländska förvaltningen, i klar-
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text personalen i landskapsregeringen, förtjänar en betydligt tydligare politik 

ledning än vad man har idag.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ytterligare ordet. Diskussion är avlutad.  

Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först betänkandets kläm och 

därefter dess motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.  

Föreläggs betänkandets kläm. Klämmen är godkänd.  

Föreläggs betänkandets motivering. Motiveringen är godkänd.  

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.  

Enda behandling 

9 Landskapsregeringens ungdomspolitik 

Landskapsregeringens meddelande (M 1/2010-2011) 

Ärendet kan antingen antecknas för kännedom eller att hänskjuta det till utskott, om 

sådant förslag väcks. Talmanskonferensen föreslås att ärendet inte ska remitteras till 

utskott. Väcks förslag om remiss till utskott? Ingen remiss. Lagtinget kommer således 

att anteckna sig ärendet för kännedom.  

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Landskapsregeringen överlämnar ett meddelande om ung-

domspolitik till lagtinget. Ungdomspolitiken är ett viktigt politikområde som 

behöver mer uppmärksamhet, mer engagemang och högre prioritet. Det är 

också ett politikområde och perspektiv som sällan debatteras. I fjol togs ett 

ungdomspolitiskt program fram av en parlamentariskt tillsatt kommitté. Alla 

partier har deltagit och programmet är också förankrat i alla partier. Land-

skapsregeringen har beslutat att programmet ska utgöra grund för årliga 

handlingsplaner, detta för att säkra att det arbete som lagts ner även ska leda 

till konkreta handlingar. Första handlingsplanen tas i januari 2011. 

Utöver det ungdomspolitiska programmet som finns bilagt med med-

delandet har landskapsregeringen formulerat den ungdomspolitik som förs 

just nu och vad som avser genomföras inom den närmaste framtiden. Med-

delandets främsta syfte är att få tillfälle att diskutera ungdomspolitik med 

lagtinget och få en breddad syn på vad som är viktigt inom området. 

För landskapsregeringens del har processen med meddelandet varit myck-

et intressent och samtidigt besvärande. Vi har kunnat konstatera att vi har en 

rejäl bit kvar innan ungdomspolitiken spelar en reell roll inom alla våra olika 

politikområden. Det har varit svårt att få bidrag från de olika avdelningarna 

när det gäller att beskriva ungdomspolitiken. Vi har därför beslutat att till-

sätta en ungdomskommitté inom förvaltningen. En grupp som ska hålla liv i 

ungdomspolitiken och hjälpas åt att lyfta frågor som är ungdomspolitiskt vik-

tiga och fungera som en väckarklocka för att påminna om ungdomsperspekti-

vet i olika frågor.  

Herr talman! Det ungdomspolitiska meddelandet ger en övergripande bild 

av ungdomspolitiken. Jag koncentrerar mig här på några av de förändringar 

som vi föreslår: Ungdomsförbundets roll föreslås förändras genom att i fram-

tiden kanalisera medel till ungdomsföreningarna via ungdomsförbundet en-

ligt liknande modell som idrotten gör. 



  

654 

När det gäller ungdomslokalerna ser vi dem som viktiga samlingspunkter i 

kommunerna. Men vi anser att byggnaderna inte längre ska vara bundna till 

ungdomsföreningarna. Ungdomarna har sällan kompetens och intresse att 

sköta och underhålla byggnader och ta ansvar för storköksinventarier och 

avancerade ventilationsanläggningar. Vi kommer därför att se över regelver-

ken så att ungdomsföreningarna ska kunna koncentrera sig på att skapa verk-

samheter som intresserar ungdomarna medan andra föreningar eller kom-

munen själv skall kunna ha möjlighet att sköta byggnaderna enligt de bi-

dragsmodeller som ungdomsföreningarna idag erbjuds. 

År 2007 tillsatte landskapsregeringen kommittén Skärgårdsungdomarna 

och övergången från grundskolan till gymnasialstadiet. Ett stort antal kon-

kreta förslag lades fram i betänkandet för att stödja skärgårdselevernas stadi-

eövergång. Landskapsregeringen har intensifierat kontakten mellan högsta-

dieskolorna och gymnasialstadieskolorna som ett exempel på förverkligande. 

Förutom att vi haft svårt att få loss resurser för nya verksamheter har vi också 

stött på problem med något av förslagen, bl.a. a när det gäller de unga skär-

gårdsstuderandens boende. Där vi erfarit att ungdomarnas önskemål om fri-

het men stöd och föräldrarnas förväntningar på tillsyn är svåra att förena 

kombinerat med vilket ansvar man kan lägga på den som övervakar t.ex. ett 

internat. 

De sociala medierna har fått ett rätt så stort utrymme i meddelandet ef-

tersom det är ett exempel på hur unga idag skapar nätverk, påverkansgrupper 

och skaffar sig information om sin omvärld. Landskapsregeringen utarbetar i 

samarbete med kommunerna en hemsida som vi hoppas att ska attrahera 

unga och ge oss möjlighet till att på ett enkelt sätt kommunicera. 

De finns få om än inga formella ungdomsforum idag. Försök att fånga upp 

ungas syn på samhällsutvecklingen har gjorts under årens lopp med varie-

rande resultat. Fullmäktigeledamöterna i Mariehamn har haft varsin högsta-

dieklass som sitt bollplank och diskussionsgrupp. Landskapsregeringsleda-

möterna fungerade som faddrar under den förra regeringen genom att ha ett 

särskilt samarbetet med varsin ledamot i ungdomsområdet. De olika försöken 

tenderar att vara personberoende och kanske ges för kort tid för att riktigt ha 

en god genomslagskraft. Det finns ett förslag från ungdomarna att ungdoms-

rådet ska bli mer dynamiskt och att man inte ska vara medlem under så lång 

tid utan kunna aktivera sig under en period när det är frågor aktuella som 

upplevs särskilt intressanta. Arbetet med hur ungdomsrådet ska bli en reell 

resurs med inflytande kommer att prioriteras under 2011. 

Runt omkring oss finns en hel del olika sätt att jobba med ungdomar: I 

Sibbo finns ett fullmäktige med ungdomar mellan 13-20 år som behandlar en 

del av fullmäktiges frågor innan det ordinarie fullmäktigemötet.  

I en del av elevråden i svenska skolor har man även ett ekonomiskt infly-

tande över bl.a. investeringar i inventarier vilket har lett till märkbara för-

bättringar mot vandalism. Ungdomarna ges också ett visst inflytande vid 

tjänstetillsättningar. 

Det finns all orsak att följa med vad som händer och ta till oss fungerande 

modeller och våga prova och vara uthålliga. 

Ansvaret för ungdomspolitiken är delat i vårt samhälle. Landskapsrege-

ringen har ett mer övergripande ansvar och kommer att delge kommunerna 

idéer och inspiration om hur man kunde utveckla ungdomsinflytandet både i 

det kommunala beslutsfattandet som i skolorna. 
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Landskapsregeringen har även under processen med budgetbehandlingen 

blivit varse att kommunikationen mellan våra gymnasieskolors direktioner 

och studeranderåden lämnar övrigt att önska. Något som vi tillsammans med 

rektorerna och framförallt inför den nya gymnasieorganisationen ska finna 

ett fungerande system för. 

Som avslutning, herr talman, vill jag berätta att de artiklar och intervjuer 

som gjorts i samband med offentliggörandet av meddelandet har lett till att 

ungdomar hört av sig till oss och vill vara med i det kommande ungdomsrå-

det, något som gläder oss och ger oss en förhoppning om att det finns in-

tresse. Nu gäller det bara att i kommunikation finna goda former.  

Vi ska leva upp till vår målsättning att ta tillvara det sociala kapital som 

ungdomar är och inte bara se dem som morgondagens beslutsfattare och 

skattebetalare utan en viktig resurs här och nu. Tack, herr talman. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Regeringen och ministern Lundberg har en ganska be-

stämd uppfattning om ungdomslokalerna som finns ute på landsbygden 

och i skärgården. Jag ifrågasätter att regeringen överhuvudtaget ska 

lägga sig i hur registrerade enskilda föreningar sköter sina privata egen-

domar. Det måste väl ändå vara upp till respektive ungdomsföreningar 

hur man vill se om sitt hus, om man vill sälja det eller hur man tar hand 

om det. Det går väldigt mycket ner på detaljnivå när landskapsregering-

en börjar peta i de här detaljerna.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Vi har regelverk idag som begränsar möjligheterna till att 

få bidrag, för upprustning av ungdomslokaler, till att endast kanaliseras 

till ungdomsföreningar. Det är vårt eget regelverk som vi avser att ändra 

på, så att de som vill hantera sina ungdomsföreningar på ett annat sätt 

ändå kan komma i fråga när det gäller bidragen. Det är det som är vår 

avsikt med ungdomslokalerna, ingenting annat. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Då var det ett förtydligande på den punkten. Jag uppfattade det som att 

regeringen skulle gå in och ingripa. Och att man också ifrågasatte att det 

är för jobbigt för ungdomsföreningarna att ta hand om sina hus. Det 

kanske det är men det är ingenting som jag tycker att man behöver 

nämna i ett ungdomspolitiskt program. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag nämnde det därför att det har varit vanligt förekom-

mande synpunkter när vi har kommunicerat med ungdomar i de olika 

ungdomsföreningarna i kommunerna. Det finns inte någon bedömning i 

det uttalandet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Vicelantrådet Britt Lundberg säger att det ska bli ändring på 

detta med att ta ungdomar på allvar, vilket man idag då tydligen sällan 

gör.  
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I en ungdomspolitisk debatt här i höstas, där för övrigt inte centern 

var representerad, framkom det att ungdomar har skrivit brev till land-

skapsregeringen. Den gången rörde det sig om någon form av kommu-

nikationsportal där man kunde beställa trafik via nätet när man kommer 

land ifrån skärgårdsfärjorna. Det här har ungdomarna inte fått ett svar 

på ifrån landskapsregeringens sida. Anser vicelantrådet att det här är ett 

bra förfaringssätt ifrån landskapsregeringens sida?  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Nej, det är inget bra förfaringssätt om det ligger till 

så. Jag känner inte till det här ärendet. Jag ska följa upp och se var 

ärendet finns. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag tycker det är viktigt när ungdomar visar intresse för de frå-

gor som berör dem att man faktiskt tar dem på allvar, vilket man nu i 

landskapsregeringen inte har gjort. Jag hoppas att det här programmet 

kommer att leda till att det inte bara blir en hyllvärmare utan att man 

faktiskt tar beslut i konkreta frågor.  

Det finns andra frågor t.ex. när det rör studiestödsreformen, om att 

kunna ansöka om studiestöd på webben. Det finns frågor när det gäller 

portalen. När det gäller hembygdsrätt för ungdomar som studerar utan-

för Åland så måste ungdomarna skriva sig utanför Åland. Man skulle 

inte klippa av navelsträngen utan hembygdsrätten ska kunna vara kvar. 

Det här är frågor som vi har debatterat i lagtinget, som rör ungdomar 

men som landskapsregeringen inte har kommit med konkreta åtgärder 

i.   

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Ambitionen är att det ska bli en bättre ungdomspolitik. Vi 

är varse om att det är finns mycket att förbättra inom det här området. 

Jag tror att vi alla kan rannsaka oss här. Ungdomsperspektivet glöms 

lätt bort. Det är väldigt viktigt och många gånger finns det inte ett ung-

domsperspektiv.  

Vi har ett ungdomspolitiskt program som alla politiska partier har va-

rit med där man har lyft fram de frågor som man tycker att är viktigast. 

Vi säger också att det här ska vara grunden för våra årliga åtgärdspro-

gram, så att det verkligen nu ska ske mått och steg i riktning mot en 

bättre ungdomspolitik. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Tack för presentationen. Jag får i det här skedet två snabba frågor. Det 

ena är skärgårdsungdomarnas program. Varför har man varit så senfär-

dig med att verkställa det? Det dyker upp först nu. Det har ju legat på 

hyllan sedan 2007. Man kommer nu i sista minuten av den här mandat-

perioden.  

Sedan skulle jag också vilja veta vilka resurser som man tillställer för 

förverkligande av åtgärder inom det ungdomspolitiska området?  
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Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Om vi ska tala om sista minuten när det gäller skärgårds-

ungdomarna så var det precis det som förra regeringen gjorde. Precis 

innan vi avgick tillsatte vi den här gruppen som egentligen fick arbeta 

själva under hela valperioden. Sedan fick vi fånga upp gruppen när den 

nya regeringen var bildad. Det var ingen bra start för det här skärgårds-

politiska programmet. Vi har följt upp det och vi har framförallt jobbat 

med kommunikationen mellan högstadieskolorna och gymnasialstadie-

skolorna för att underlätta och förbättra övergången. Vi har intensifierat 

kontakterna där emellan.  

Vi har bristande resurser, vi har inte några stora resurser att skryta 

med i 2011 års budget. Det är någonting något som vi måste jobba upp 

på ett bättre sätt och kanske också omprioritera för att se hur vi kan för-

bättra det här. För detta behöver vi också ha en person tillsatt på tjäns-

ten. Nu har vi har tillfälliga tjänster, av naturliga orsaker. Men visst 

skulle vi vilja ha mycket mera resurser, men som ltl Gunell vet så är det 

mycket, mycket knappa tider just nu. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Detta med skärgårdsungdomarnas speciella situation och 

ställning var ju ett pionjärarbete. Det var faktiskt fyra år sedan det blev 

klart. Man har dragit ut på den väldigt länge, tycker jag. Det är ju väldigt 

viktigt att om det politiska programmet ska bli mer än ord och visioner 

så måste det tillställas resurser för att man ska kunna förverkliga dem. 

Det handlar om programmets trovärdighet, att det också finns någon-

ting som man faktiskt kan förverkliga på riktigt. Annars tror jag att man 

gör ungdomarna en björntjänst om man lovar vackert men sedan blir 

det ganska lite gjort i praktiken. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Vi föreslår nu bl.a. en omfördelning. Vi ska börja fördela 

pengar till ungdomsverksamheter på ett annat sätt. Ungdomarna ska ha 

ett mera reellt inflytande över hur pengarna fördelas. Det finns säkert 

andra sätt att se på hur man kan lyfta just ungdomspolitiken inom de 

olika politikområdena och på det sättet frigöra resurser. Det tror vi 

också är viktigt. 

Sedan när det gäller skärgårdskommitténs betänkande, vid det semi-

narium som arrangerades kom frågan upp om behovet av en intensivare 

kontakt mellan högstadieskolorna och gymnasieskolorna, vilket vi har 

jobbat med. Det har också funnits högt på önskelistan att det skulle ar-

rangeras ett bättre och tryggare boende för väldigt unga ungdomar som 

flyttar från skärgården till Mariehamn. Precis som jag sade i mitt anfö-

rande så har vi stött på ett bekymmer; ungdomarnas bild hur man vill ha 

det och hur man skulle vilja bo, i förhållande till vad föräldrarna ställer 

för krav på tillsyn, och ytterligare i förhållande till hur vi ska kunna an-

ställa en person. Och frågan om i vilken mån den personen ska ta ansvar 

över de här ungdomarna. Det har varit en svår nöt att knäcka och hitta 

en bra balans kring.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Om jag läser handlingarna rätt så har vi inte något ung-

domspolitiskt program ännu. Det finns en bilaga här som heter förslag 

till ungdomspolitiskt program, vilket skulle ha börjat gälla redan i fjol. 

Det var inte det som bekymrade mig. Jag har lite chockats och skymfats 

i offentligheten, tycker jag. Här i avslutningen av vicelantrådets anfö-

rande kom det igen, att nu ska det bli nya tag i ungdomspolitiken, vi ska 

börja ha en sådan politik och inte bara, som hittills, betrakta ungdomar-

na som framtida beslutsfattare och skattebetalare.  

Själv har vi alla varit ungdomar, åtskilliga av oss har haft ungdomar 

hemma och omkring oss och några av oss har t o m ungdomar till barn-

barn. Vi lever ständigt med dessa ungdomar och försöker förstå hur de 

tänker och vi jobbar med de frågorna. Vem hänvisar lantrådet till som 

påstår att vi betraktar ungdomar blott som framtida beslutsfattare och 

skattebetalare? 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Jag har inte sagt att det inte ska vara som tidigare. Det är ltl Janssons 

egna ord. Jag har sagts; "för att kunna leva upp till vår målsättning att 

ta tillvara det sociala kapital som ungdomar är och inte bara se dem 

som morgondagens beslutsfattare och skattebetalare utan en viktig re-

surs här och nu". Det är en självkritik och någonting som ungdomarna i 

den parlamentariska gruppen har varit väldigt, väldigt tydliga med. Det 

absolut viktigaste är att ungdomarna ses som en resurs här och nu och 

inte som någonting som ska fungera väl i framtiden. Det är ungdomar-

nas absoluta önskan om att det här är väldigt viktigt. Jag håller med.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Chocktillståndet kvarstår, det är tydligen vicelantrådet 

som har uppfattningen att hon, särskilt, har sett ungdomarna hittills 

som blott framtida beslutsfattare och skattebetalare. Någon annan kän-

ner inte jag till som har resonerat i sådana termer när det gäller ungdo-

marna. Vicelantrådet är den första som framför det här och jag tar abso-

lut avstånd ifrån att det skulle ha funnits en sådan ungdomspolitik tidi-

gare och åtminstone att vi för vår del, från den här bänken, skulle ha 

haft sådana tankar. Det är första gången jag hör det. Jag vill ha en för-

klaring på varifrån det kommer? Nu fick vi en delförklaring att det var 

vicelantrådet själv som har tänkt i de banorna. Men har man tänkt på 

det här i bredare kretsar t.ex. också bland centern?  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det här är ett uttalande från ungdomarna, från vår ung-

domspolitiska grupp. Jag tycker det är viktigt att lyssna på hur ungdo-

marna uppfattar att politiken bedrivs just nu. Om ungdomarna uttalar 

det på det sättet och jag är ansvarig för ungdomspolitiken så tycker jag 

att det är viktigt att jag talar om, att om man uppfattar det på det sättet, 

så är det viktigt att beskriva att vi i landskapsregeringen vill bedriva en 

politik där ungdomar ska ses som en resurs här och nu. Jag sätter inte 

någon värdering i hur regeringen Jansson, regeringen Nordlund eller 

regeringen Erlandsson eller någon annan regering har bedrivit ung-

domspolitik. Jag talar om att ungdomarna har sagt att de tycker det är 
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viktigt att ses som en resurs här och nu. Jag tycker det är viktigt att 

landskapsregeringens ungdomspolitik, under min ledning, ska se ung-

domarna som en resurs här och nu.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Ulla-Britt Dahl 

Herr talman! Ungdomar är en resurs. Ungdomar har unika egenskaper, erfa-

renheter och värderingar. Ungdomars resurser är värdefulla för att skapa ett 

samhälle som präglas av hållbar social och ekonomisk tillväxt, jämställdhet 

och rättvisa. Resurserna måste utvecklas och tas till vara i den offentliga sek-

torn, i näringslivet, på arbetsmarknaden, kanske genom egna företag och i 

föreningarna. I praktiken innebär detta att ungdomar ska ges inflytande över 

verksamheter som påverkar dem. Att skapa sådana möjligheter handlar inte 

bara om innehållet i insatserna utan också om hur insatserna planeras och 

genomförs. 

Att ungdomar ges möjlighet att delta aktivt i samhället är inte bara en rät-

tighetsfråga. Ungdomars erfarenheter och perspektiv är en viktig resurs för 

dem som fattar beslut på alla nivåer i samhället. 

Att vara aktiv i en förening kan fungera som ett stöd för den personliga ut-

vecklingen och stärka förståelsen för demokratin. Ungas politiska intresse 

och engagemang väcks till liv genom diskussioner om politik och andra sam-

hällsfrågor. Här spelar inte bara föreningslivet utan även skolan en viktig roll 

som arenor för diskussion och dialog. 

Syftet med landskapsregeringens meddelande är att tydliggöra och sam-

manfatta aktuella åtgärder och ambitioner på ungdomsområdet och ange 

riktlinjerna för fortsatt ungdomspolitiskt arbete. 

En parlamentariskt tillsatt kommitté har utarbetat ett förslag till ung-

domspolitiskt program och vi har nu förslaget på bordet, och det anser jag att 

är ett bra förslag eftersom flera unga själva har varit med och arbetat fram 

förslaget och landskapsregeringen har utgått från det och tagit avstamp från 

de åsikter som ungdomarna har kommit med.  

Målsättningarna under programperioden är att ge ungdomar möjligheter 

till påverkan och delaktighet. Ungdomars engagemang, skapande och för-

måga till kritiskt tänkande ska tas tillvara som en samhällsresurs. 

Ungdomar är olika. Många olika värderingar och livsstilar bland ungdomar 

är värdefullt och bör bejakas. Ungdomar varken kan eller ska passa in i en-

hetliga mallar. Deras förutsättningar och villkor varierar, bland annat bero-

ende på kön, etnicitet, kulturell eller socioekonomisk bakgrund och eventu-

ella funktionshinder. All offentlig verksamhet för ungdomar bör bejaka 

mångfalden och sträva efter lika rättigheter och möjligheter för alla.  

Tre prioriterade områden lyfts upp under perioden; aktivt medborgarskap, 

hälsa och välbefinnande och kultur och fritid. 

Förslagen till åtgärder under perioden är bl.a. att ungdomsrådet återinförs. 

Bildandet av ungdomsråd sker i samråd med unga för att säkra ungas infly-

tande inom landskapsförvaltningen och i det åländska samhället som helhet. 

Genom arbete i ungdomsrådet kommer det att ge ungdomar kunskap om 

påverkansarbete, kunskap om hur beslut inom lagtinget, landskapsregering-

en fattas och kommunerna fattas. Det ger möjligheter till kontakter och att 
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bygga nätverk. Det ger ökad samverkan mellan aktörer som arbetar med 

ungas hälsa och välbefinnande, fysisk och psykisk hälsa såväl som social ut-

veckling. Ungas hälsa och välbefinnande lyfts fram i det kommande hälsopo-

litiska programmet. 

Kultur och fritidsverksamhet har med sin bredd, allt från idrott till konst, 

en viktig roll att spela. Utveckla stöd till projekt där ungas engagemang, 

skapande förmåga och kritiska tänkande tas till vara.  

Ett första steg för förverkligande av det ungdomspolitiska programmet är 

att det finns kännedom om programmet, det lufter ungdomarna särskilt fram, 

och förståelse för dess innehåll. Ingen är för ung för att vara med och forma 

det samhälle man är en del av.  

Vuxenstöd är en viktig del i arbetet med att stimulera och engagera ung-

domar till att vara aktiva. 

Det föreslås att en ungdomskommitté tillsätts bestående av representanter 

från landskapsregeringen, förvaltningens avdelningar och ungdomsrådet 

samt ungdomskonsulenten för att samordna, följa upp och utveckla den 

åländska ungdomspolitiken. Här har ungdomskonsulenten har ett särskilt 

ansvar att bevaka och samordna landskapsregeringens arbete, anser jag.  

Programmet ska beaktas vid alla politiska beslut som har betydelse för 

ungdomars villkor. Deras åsikter ska inhämtas som ett led i ärendenas be-

redning. Tack. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Det är intressant med ungdomspolitik och naturligt för oss 

obundna som är den yngsta gruppen och det yngsta parti, kanske någonsin, 

här på Åland, i lagtinget. Ändå är vi inte ungdomar längre. Vi är alla födda i 

början på 70-talet när det gäller den manliga delen och lite tidigare när det 

gäller den kvinnliga delen. Sett ur ungdomars perspektiv så är vi också gam-

lingar och politiken är väldigt gammal om man frågar ungdomar. Det har de 

sig själva att skylla för i stor utsträckning eftersom de röstar väldigt dåligt. 

Folket får de politiker som de förtjänar i lagtingsvalet. Den äldre delen av be-

folkningen är mycket flitigare. 

När det gäller beskrivningen över landskapsregeringens ungdomspolitik så 

är det lite oklart vilket dokument vi diskuterar, jag väljer att diskutera den 

första delen. Den är i huvudsak bra i sin helhet. Det är inte lätt att disponera 

ett program över ett sådant brett och spretigt politikområde och göra de av-

gränsningar som man behöver göra. Egentligen handlar all politik om ung-

domspolitik. Förr eller senare berör all politik dagens ungdom, när de sedan 

växer upp. Det som vi gör är ofta för framtiden och det är också för ungdo-

marna, även om det handlar om annat än direkta åtgärder för ungdomar. 

Jag är lite frågande kring tidsaspekten. Programmet som gjordes av kom-

mittén blev klart redan i mars 2009. Hela 623 dagar senare diskuteras detta i 

lagtinget. Ur ett ungdomsperspektiv är 623 dagar en väldigt lång tid. Varför 

kunde det inte ha kommit tidigare? 

Om man syftar till att vända sig till ungdomar så kan man också ifrågasätta 

metoden. Det här må vara skrivet för ungdomarna, men inte för att ungdo-

mar ska läsa det. Den här första delen har ett ganska svårt språk, om jag får 

säga som Nalle Puh; svåra ord besvärar mig. Det är inte heller en attraktiv 

produkt att tillgodogöra sig, det var nästan tungt. Man måste nästan tänka på 

den 15:e varje mån för att orka igenom det. 
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Jag kommer att ge några kommentarer och sedan avsluta med några vik-

tiga syften med ungdomspolitiken generellt. 

Det börjar på sidan 2, man beskriver hur ungdomspolitiken har utvecklats. 

Man säger; "i de nordiska länderna och självstyrelseområdena har man ta-

git fasta på möjligheterna för flickor och pojkar och för unga kvinnor och 

män att skapa egna aktiviteter, att själv föra fram idéer och delta i förverk-

ligandet av dem". Så här vill man ofta beskriva ungdomspolitiken. Det är 

snarare tvärtom, man har kommunaliserat och förstatligat och "förlandskap-

ligat" allt som har med ungdomar att göra vilket har trängt undan det ideella 

engagemanget. Idealisterna har avskaffats. Jag håller inte riktigt med om den 

här beskrivningen. Man vill ju berätta hur man har gjort. 

"Ungdomspolitiken ska även stimulera de unga till egna initiativ och på-

verka sin egen livssituation". Det är vackra ord men i verkligheten har man 

ifrån samhällets sida tagit över det här och så drar man med sig ungdomar, 

kom hit vi ska göra det här nu, i stort sett lite generellt beskrivet. Det är min 

erfarenhet av hur ungdomspolitiken har ändrats sedan jag var ordförande i 

Finströms ungdomsförening. Vi hade det verkligen så här i slutet på 80-talet 

sedan började man ändra aktivt. 

Vidare under utbildningen sägs det; "de studerande ska ges möjlighet att 

vara aktiva och ansvarskännande samhällsmedlemmar som stimuleras till 

företagsamhet. Att vara företagsam handlar om förhållningssättet till det 

egna arbetet, att vara en kreativ, driftig, ansvarsfull och målmedveten yr-

kesutövare som sätter värde på sitt arbete". Jättefin skrivning, jag håller 

med om att det ska vara målet, vilket jag återkommer till senare. Men det 

kanske inte riktigt är så idag, vi kanske inte riktigt lyckas med det här. Idag 

lär man sig förvisso att man ska uppskatta sin utbildning men sedan ska man 

helst skaffa sig ett jobb och vara anställd. Inte är det någon skola som upp-

manar ungdomarna att bli företagare, stå för arbetsplatserna och stå för ut-

vecklingen som generationen fyrtiotalisterna gjorde på 60-talet då när det 

Åland, som vi känner idag, började byggas. Vi har nog problem med att vi inte 

riktigt har den återväxten som vi borde ha när det gäller unga entreprenörer 

som tar nya initiativ och som ska sida vid sida med befintliga företag bära väl-

färden i framtiden. Vi pratar ofta om entreprenörskap, men hur är det egent-

ligen i praktiken? 

En viktig sak på utbildningssidan är läroavtalsutbildningen, vilket jag 

länge har hävdat. Där har vi nog misslyckats med att lyfta fram den utbild-

ningen som ett reellt alternativ. Den är liksom på undantag, det är någonting 

man gör om man inte passar in i systemet. Vi borde vända på det. Läroavtals-

utbildning är en jätteviktig del av våra utbildningsplatser. Här i meddelandet 

står det att det finns 14 elever. Det borde vara 140 elever som går på lärarav-

tal eftersom det också passar det åländska näringslivet. Man borde se över er-

sättningsnivåerna. Om man ser vad en elev kostar gymnasialstadiet och vad 

ersättningen är för att ha en lärling så är det stor skillnad. Det borde i princip 

vara samma. Det finns många företagare och många verksamheter på Åland 

där man sysslar mycket med mångsyssleri och ingen gymnasieutbildning pas-

sar, men en lärlingsutbildning kan göras så att den passar. Det kan vara en si-

tuation där man bör kunna många olika saker för att t.ex. kunna ta över ett 

företag.  

En bra sak är valideringsprojektet där man framförallt kan validera och 

värdera föreningserfarenhet som många ungdomar skaffar sig. Det är en vik-
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tig merit som man bör lyfta fram så att ungdomar också förstår att det ska 

man också sätta på sin meritlista i sitt CV, för där lär man sig mycket ledar-

skap. 

Herr talman! Jag går ganska för fort fram i syfte att inte dra över tiden så 

mycket. När det gäller hälsa och välbefinnande så räknar man upp en rad åt-

gärder. Jag saknar en sak som jag ser som väldigt viktig. Det finns ett projekt 

här inom ungdomspsykiatrin, som i flera års tid har pågått, som heter "För 

barnen på tal när en förälder har psykisk ohälsa". Det kan möjligtvis ingå i 

det, men det stora problemet för ungdomar är alla de barn som lever med 

missbrukande föräldrar. Det finns i storleksordningen 1000 barn på Åland, 

varav ungefär hälften är i den här åldersgruppen, som har en eller två föräld-

rar som har alkoholproblem. De här barnen måste man hjälpa, tycker jag. Det 

är kanske vårt största ungdomsproblem när det gäller hälsa och välbefin-

nande. De har inget val utan de måste leva i den verkligheten varje dag. Man 

pratar mycket om ungdomars eget missbruk och bruk av droger och rusme-

del, men de barn, som har föräldrar som har alkoholproblem, de borde man 

hjälpa. Tyvärr kringgår man det här stora problemet.  

När det gäller valdeltagandet nämns det också som ett skilt kapitel, det var 

en viktig satsning som jag för elva år sedan föreslog. Då var det lite djärvt 

men nu är det på gång i de flesta länder. Det är genomfört på vissa ställen och 

man har tankar på det, nämligen att rösta via Internet. Man kan inte räkna 

med att Muhammed kommer till berget, man måste ta berget till Muham-

med. Man måste erbjuda vallokaler åt ungdomar som passar in i deras tänke-

sätt. Gör man valet tillgängligt för ungdomar då kommer ungdomarna att 

rösta i mycket större utsträckning, det är jag helt säker på. 

När det gäller ungdomsrådet har jag haft mycket tankar och initiativ när 

det gäller ungdomsparlament osv. Jag ser ju det som viktigt, vilket inte riktigt 

nämns, att man också tar med de politiska ungdomsorganisationerna som i 

varierande omfattning existerar över tid. Man ska inte bara ta icke-politiska 

ungdomar med. Den tiden när ungdomsrådet fungerade, det var på den tiden 

som de fanns politiska ungdomsorganisationer aktiva, det medförde också att 

ungdomsorganisationerna utvecklades. Det var en synergieffekt som försvann 

sedan när man avpolitiserade ungdomsrådet, vilket var tråkigt. 

Ungdomsrådet ska väljas av ett ungdomsparlament. Så mycket som möjligt 

ska det likna det riktiga systemet. Man har valkampanj ute i skolorna. Man 

väljer ett parlament som väljer en regering som genomför ett program. Sedan 

kan man ha en stab av tjänstemän som man kan kalla ungdomskommitté. 

Det är den modellen man kan välja. Det finns mycket att läsa vad jag har sagt 

tidigare om det här.   

Detta med elevinflytande, där konstateras det att man har erfarit att det 

generellt behövs en större samverkan mellan studeranden och skolornas led-

ning och det har vi länge hävdat från obundnas sida. Det är väldigt viktigt att 

göra eleverna delaktiga och tro på att de förstår sin situation, och det gör de 

faktiskt. 

Vidare under kultur och fritid finns det en rubrik som heter sociala medier. 

Där beskrivs generationsproblematiken. Det står så här; "vuxna står idag in-

för utmaningen att de unga behärskar dessa teknikers arenor bättre än 

många vuxna, men att de samtidigt behöver vägledning i att ansvarsfullt 

använda sig av alla möjligheter tekniken erbjuder". Det här är en stor utma-

ning. "Konkret kommer det upp till ytan i skolan när lärare behöver fort-
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bildning i hur man använder ny teknologi och hur man genom Internet, ge-

nom sociala medier och med datorns hjälp kan utveckla sin undervisning", 

som man skriver här. Detta är en jätteviktig sak. Vad vore en skogspro-

cessormaskin värd om inte föraren fick en utbildning? Då fick föraren stiga ut 

och ta sin motorsåg, i bästa fall, eller kanske bara yxan och hugga ner trädet. 

Det är så som man ska se på datorn och jämföra med hur man använder den 

för att skörda kunskaper i större utsträckning. 

Jag går vidare till kommunikationer. Det finns några stycken här som inte 

hör ihop så mycket med varandra. Som sades här i en replik så har obundna 

fört fram många idéer när det gäller kommunikationer. Ny kollektivtrafik, 

ungdomarna har själva tagit initiativ. Jag var på en debatt på Bastun. Man 

lyssnar man inte på SKUNKS initiativ, deras papper har försvunnit någon-

stans i förvaltningen, det var inte så viktigt. Det är jätteviktigt att ta tillvara på 

initiativ när det verkligen kommer från ungdomarna själva. 

Till sist vill jag säga att jag ser tre viktiga syften med ungdomspolitiken. 

För det första måste ungdomarna lära sig att ta eget ansvar. Det handlar ofta 

om att man måste lära sig att arbeta. Det enda sättet att komma någon vart i 

livet är hårt arbete. Det låter ganska grymt men så är det. Det finns inte några 

genvägar. Min mormor brukar säga att det inte flyger några stekta sparvar i 

munnen, så är det. Det lär man sig också i föreningslivet. I början får man 

inte alltid lön för det som man gör. Till sist, om man är beredd att arbeta, så 

kommer man någon vart här livet. 

Där har vi obundna haft många initiativ t.ex. att man borde uppmuntra 

sommarjobb i större utsträckning. Vi ser att den trenden går åt fel håll. Vi vill 

att man tittar över villkoren för studiestöd så att man kan jobba och syssla 

med entreprenörskap i större utsträckning under studietiden. 

Det är viktigt att ungdomarna blir aktiva ålänningar. Att man får en stark 

känsla för hembygden och en stark kärlek till hembygden. Det här handlar 

inte om någon nationalistisk hjärntvätt. Tvärtom, det handlar om att man ska 

ha kännedom om Åland och om omvärlden och känna stark hemhörighet på 

Åland. Man far runt i världen och studerar. Vid varje tillfälle tänker man att 

en vacker dag flyttar man hem och slå ner sina bopålar. "Aldrig förgäta vi fä-

dernas bygd, vart vi i fjärrled än draga" sägs det i ålänningens sång. Det ska 

klinga i ungdomens huvud ständigt så att man kommer tillbaka hem till 

Åland. Det är den absolut viktigaste ungdomspolitiska åtgärden, att vi till 

varje pris ser till att våra ungdomar kommer hem och att vi är ett attraktivt 

samhälle som de vill komma hem till. Om det sedan gäller det svenska språ-

ket eller arbetsmarknaden så är det viktigt. Det är viktigt att hålla i ungdo-

marna i projektet KomHem.nu.    

Angående hembygdsrätten för studerande så var obundna först att ta upp 

det här initiativet. Kommittén sade att det här ska göras, det är ännu inte 

gjort. Att man inte rycker undan mattan och tar bort hembygdsrätten för de 

studerande är en jätteviktig sak. Det måste man komma till skott med. 

Herr talman! Till sist är det viktigt att ungdomarna lär sig ett sunt leverne 

och vad verklig och hållbar utveckling är. När jag säger det här så säger jag 

samtidigt att var sak har sin tid. Man behöver kanske inte frustreras över 

ungdomars leverne, men man måste frustrera sig över om de inte förstår se-

dan, när de blir vuxna unga ålänningar och får familj, att lämna vissa saker av 

sitt leverne bakom sig. När man pratar om den hälsopolitiska delen så bör 

man fokusera på att hållbar utveckling inte handlar om något "miljöflum-
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meri" som låter konstigt och som man tar avstånd ifrån. Det handlar om ett 

sätt att bygga ekonomiskt välstånd utan att förverka naturens kapital. Jag 

tror nog att ungdomen har lättare att formas och verkligen jobba för hållbar 

utveckling än vad många äldre personer kanske har, där det är svårt att lära 

in ett nytt beteende. 

Jag ser med tillförsikt på ungdomar. I alla tider, ända sedan de gamla gre-

kerna och romarnas tid, har vi vuxna ojat oss över ungdomens förfall. Den 

åländska ungdomen har nog en verkligt fin framtid. Det gäller, som politiker, 

att skapa vissa förutsättningar för att man ska kunna och vilja komma till-

baka till Åland och leva sitt liv här. Tack.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Det var ett fylligt anförande med mycket god input 

till det fortsatta ungdomspolitiska arbetet. Några kommentarer. 

När det gäller att det har tagit lång tid från det ungdomspolitiska pro-

grammet blev klart till att vi har fattat beslut att det ska utgöra grund för 

årliga handlingsplaner, så är kritiken alldeles korrekt. Det handlar om 

bristande resurser och att vi har haft flera byten på den här tjänsten un-

der den här perioden. Det är helt enkelt den förklaringen, det har varit 

många projekt samtidigt och vi har varit tvungna att göra en sak i taget. 

Jag upplever att det här meddelandet beskriver en riktning och fak-

tiskt också vill till en förändring, även om man upplever att det inte alls 

är så här idag, såsom det borde bli. Det beskriver en riktning, vi har en 

förhoppning om att ungdomspolitiken ska leda till en förändring.  

När det gäller språk och när det gäller det här meddelandet så upple-

ver jag att man kan se på ungdomspolitiken på två sätt. Det ena är att 

man i det dagliga beslutsfattande faktiskt har ett ungdomsperspektiv 

och jobbar ur ett ungdomsperspektiv. Det andra är att ta till våra ung-

domar som en resurs. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

 Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Bättre sent än aldrig, det är absolut så. Det viktiga är nu 

att det här inte blir en hyllvärmare, utan att man gör de här förändring-

arna som beskrivs och får in ungdomsperspektivet.  

Sedan när det gäller kommunikation med ungdomar så är t.ex. land-

skapets hemsida en relik från forntiden. Det finns inte någon version 

med enkelt språk och den är väldigt svårnavigerad, till och med för en 

insatt i förvaltningen kan det vara svårt att hitta. Det är jätteviktigt. Det 

gäller inte bara ungdomar, det gäller personer generellt som har liten 

kännedom om förvaltningen och de termer som används. Det var en så-

dan sak som jag reagerade på när jag läste programmet. Det gäller att 

tala med bönder på bönders vis, med de lärda på latin och med ungdo-

men på ett ungdomligt sätt och genom ungdomliga kanaler. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

När det gäller hemsidan Ung. ax är ambitionen att det ska bli en sådan 

hemsida där ungdomarna hjälper till och talar om hur sidan borde ut-

formas så att många ungdomar är intresserade att vara med och kom-
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municera på den. Bland annat tycker man, likt Facebook fenomenet, att 

man gärna skulle ha "gilla" symbolerna. Att man har olika ståndpunkter 

att ta ställning till och gilla eller inte gilla.  

 När det gäller läroavtalen så har vi utökat dem kraftigt, kraftigt är ju 

ett ord med modifikation förstås. Men i förhållande till hur många före-

tag vi har lyckats att få att ta emot studeranden under dessa jobbiga ti-

der. Ambitionen hos dem som tar studerande i läroavtal har ofta varit 

att man vill anställa den här personen som man tar i läroavtal efter av-

slutade studier.  

Sedan när det gäller om ungdomsrådet ska vara politiskt eller icke så 

har vi följt ungdomsparlamentariska kommitténs åsikt om att det inte 

borde vara ungdomstillsatt. Precis som jag sade i mitt anförande, så år 

2011 ska ungdomarna jobba både med ungdomsrådet och hur det ska 

tillsättas. Det är de som ska styra hur det ska vara. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! När det gäller plattform för att nå ut till ungdomarna så tror 

inte jag på någon hemsida. Återigen, så måste berget gå till Mohammed, 

man måste vara där ungdomarna är. Då är det på sociala medierna, i 

första hand Facebook, som man ska bygga upp den här verksamheten. 

När det gäller läroavtal så visst har de utökats, men det är fortfarande 

väldigt få som väljer det, det borde vara betydligt flera. Där borde sam-

hället göra avkall på sitt utbildningsmonopol i större utsträckning och 

erbjuda samma peng, medelkostnaden för en gymnasialstadieelev, som 

ersättning till företagen, så skulle det bli sprätt på den verksamheten. 

Sedan när det gäller ungdomsrådet så tror att det kan vara en bland-

ning mellan politiskt aktiva och icke politiska aktiva ungdomar. Man 

behöver inte ha det ena eller det andra. Det viktiga är att man tar med 

alla som är intresserade. Man har inte råd att utesluta någon som man 

gör idag när man utesluter de politiska ungdomarna. Valsättet är intres-

sant, att i så stor utsträckning efterlikna det riktiga systemet som möj-

ligt, så att man lär sig vad en valrörelse är, hur ett parlament fungerar 

och hur en regering fungera. Då är det lärorikt samtidigt som det är in-

tressant. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Kommitténs förslag till det ungdomspolitiska pro-

grammet tycker jag att andas mycket av att man vill delta på alla nivåer, 

ett deltagande i beslut och också som remissinstanser osv. Det går som 

en röd tråd genom hela programmet, att det är viktigt att man ska se 

ungdomarna på det sättet att de vill delta.  

Sedan nämnde ltl Sundman också deltagande i ungdomsföreningar 

och att det på hans tid minsann var annat. Det kanske var lite annat då, 

men jag tror att på min tid var det ännu mera annat. Då levde man 

mycket med veckomöten och sådant i ungdomsföreningarna, vilket jag 

tror att är jättebra. Ungdomsföreningarna lever kvar idag. Det är bara 

det att det är problem att få frivilliga att åta sig styrelseuppdrag i ung-

domsföreningar och det tror jag inte handlar om att samhället på något 
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sätt har tagit över. Föreningarna finns kvar, verksamhet kan man bed-

riva. Där håller jag inte med ltl Sundman om att samhället på något sätt 

har tagit över i den här frågan. 

Ltl Danne Sundman, replik 

 Herr talman! Visst finns det ungdomsföreningar kvar. Vissa av dem är 

fortsättningsvis väldigt aktiva, men det är inte som det var ännu för 20 

år sedan att man har ungdomsföreningarna som sitt vardagsrum. Så var 

det på min tid och så var det före min tid på ltl Dahls tid. Man levde i 

praktiken sitt liv inom ungdomsföreningens ramar på landsbygden. Vad 

som sedan hände var att man delvis tog livet av det ideella engage-

manget när man började anställa ungdomsledare och fritidsledare. Man 

kommunaliserade den här arbetsinsatsen. Varför skulle då någon bry sig 

om kommunen eller landskapet gör det. Det är alltid en farlig utveckling 

att ta över ideellt arbete, ofta försvinner då engagemanget. Jag säger 

inte att det är fel på dem som är ungdomsledare och fritidsledare, men 

det blir begränsat till den kapacitet som kommunen erbjuder. Det är 

mycket mindre kapacitet än vad alla frivilliga krafter tillsammans förr 

hade. Visst har det skett en sådan utveckling, det kan man inte förneka. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Visst hade skett en sådan utveckling, det har det 

gjort. Min uppfattning är att ungdomsledarna och fritidsledarna har 

kommit till efter att det blev så dålig aktivitet i föreningarna. Idrottsför-

eningarna har kanske ändå varit mer aktiva än ungdomsföreningarna. 

Åtminstone i min kommun så har fritidsledare kommit långt senare. Vi 

kanske hittills har haft fritidsledare i tio år, inte längre. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag säger inte heller att det ska vara någon återgång till 

hur det var förr med en massa ideellt arbete. Det kanske har blivit en del 

av samhällets uppgifter. Visst är det en tråkig utveckling för den som vet 

och kommer ihåg hur mycket som utfördes av ungdomsföreningarna. 

Ungdomsföreningarna har ju i första hand aldrig bara bestått av ung-

domar. Det var en hembygdsförening som samlade folk i alla åldrar. De 

skötte om mycket av det som idag ska göras av samhället med skatteme-

del. Visst är det en resurs som har försvunnet och som tar ekonomiska 

resurser från andra saker som samhället istället kanske borde betraktas 

som sin kärnverksamhet i större utsträckning. Idag utvidgar man hela 

tiden, vi pratar samhällsreform i andra sammanhang. Det här kanske är 

en samhällsreform som man borde fundera på om man ska fortsätta 

med eller om man ska försöka återgå i någon del till det engagemang 

som fanns förr. Det var på sätt och vis bättre förr, när det var sämre. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det är bra att utbildningsministern Britt Lundberg för en sådan 

här fråga till lagtinget. Jag håller med henne när hon säger att det är ett vik-

tigt politikområde och att ungdomarna är en underskattad resurs i många 

sammanhang i vårt samhälle. 
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Däremot blir det lite mycket tomma ord. Det här kommer mycket sent. Det 

är nyval nästa år. Det är många åtgärder som efterlyses här, som man tänker 

vidta och som ska sjösättas innan det här projektet är färdigt. 

Det ska inte utskottsbehandlas. Varför ska det inte det? Det är inte så vik-

tigt. Det är bara riktigt viktiga frågor som man vill föra till utskottet eller när 

politikerna har någon vilja att profilera sig. Jag tror faktiskt inte, även om vi 

säger att det är viktigt, att vi i handling visar att det är viktigt. För det finns 

inte några särskilda resurser upptagna för att vi skulle prioritera det här om-

rådet som ministern tyckte att vi skulle. Det enda sättet att prioritera en poli-

tisk verksamhet det är att se till att man har ekonomiska resurser. I det här 

fallet är det frågan om en halvtidsanställd ungdomskonsulent, en tjänst som 

är föga öka attraktiv.  

Herr talman! Jag är rädd för att den här diskussionen inte kommer att ge 

någon genklang i ungdomarnas verklighet. 

När jag var talman hade jag en ambition att öppna upp lagtinget. Då vände 

vi oss till två grupper i samhället som hade möjlighet att på dagtid besöka lag-

tinget. Det var skolungdomar och pensionärer. Dessa inbjudningar mottogs 

med väldigt stor glädje. Det var många grupper på besök. Ibland tyckte jag att 

det var en bra idé. Många som då satt i lagtinget ställde upp på diskussioner 

och debatter både med de unga och med äldre. Det tog slut, vilket jag tycker 

är lite tråkigt. Det har väl varit vissa besök efter det. Vi hade också en diskuss-

ion om att vi måste satsa resurser på lagtingskansliet, för att kunna erbjuda 

de ungdomar, pensionärer eller andra grupper som kommer hit en möjlighet 

att verkligen få insikt och kunskaper i hur lagtinget, självstyrelsen och parla-

mentarismen fungerar. Men det tyckte man inte att vi hade råd med. Nu är 

det inte så många som kommer hit längre och lyssnar på debatten. Å andra 

sidan har vi också diskuterat TV-sändningar och det skulle antagligen i viss 

mån också gynna de yngre, om det på något sätt skulle integreras i utbild-

ningen. 

Herr talman! För att försöka vitalisera den här frågan lite så föreslår jag att 

det här ärendet bordläggs till den 15 december. Jag skulle önska att talman-

nen överväger att via sitt kansli inbjuda åländska ungdomar till lagtinget den 

15 december för att åtminstone lyssna på debatten eller ta del av debatten 

kanske via radion och också be deras lärare eller någon annan att de skulle 

komma med kommentarer. De kan ju skicka kommentarerna till vem de vill, 

till någon politiker som uttalar sig, till något parti eller till talmannens kansli. 

Så skulle vi åtminstone få diskutera inför dem som det gäller. Det blir lite pa-

tetiskt när man börjar tala om hur det var när man var ung och hur det var 

för 20 år sedan. Med all respekt för allas enskilda erfarenheter men jag tror 

verkligen att dagens unga inte alls är intresserade av det. 

Herr talman! Jag skulle vilja ställa några helt konkreta frågor. Jag går in på 

själva programmet som den parlamentariska kommittén har utarbetat. Jag 

tyckte att ministern sade att man har tillsatt ungdomspolitiska kommittén, 

nej, den finns inte. Man ska tydligen ha en kommitté som består av tjänste-

män som ska föra tvärsektoriell politik inom förvaltningen och så ska man ha 

ett ungdomsråd och det är inte heller tillsatt. Men man ska tydligen anta en 

handlingsplan i januari 2011. Enligt det här förslaget så är det just ungdoms-

kommittén som ska utarbeta handlingsplanen. Här följer man tydligen inte 

sitt eget papper. Jag skulle vilja att ministern redogör lite mer för kommittén. 

Kommittén ska tydligen också ha ett reglemente. Det ska ges ut en plan varje 
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år, det ska utredas och värderas osv. Men det finns inte några pengar. Det 

finns inte mera resurser. Är det då meningen att man ska effektivera en för-

delning av medel som man nu gör till föreningar och kommuner och att det 

ska ge bättre resultat? För min del ser det här väldigt byråkratiskt ut.  

Det här ungdomsrådet blir ju en klick ungdomar som tillsätts på väldigt 

oklara grunder. Om man ska tala om delaktighet och medborgarskap så 

måste man arbeta på ett sådant sätt så att alla ungdomar, inom en viss ål-

derskategori det kanske ska vara olika för ungdomar i olika åldrar, har möj-

lighet att delta. Kanske inte alla är intresserade, men de som är det ska ges 

möjlighet att delta. Då är det via skolorna och elevråden i första hand som 

man måste jobba. Jag tror för min del att ungdomsrådet möjligen inte behövs 

utgående ifrån det här pappret som man har. Vill man verkligen nå ungdo-

marna så är ska det ske ute i kommunerna. De flesta ungdomarna är intresse-

rade av kommunala frågorna; var de kan ha en ungdomslokal, om de kan ha 

en ungdomsledare eller man kan få en idrottsanläggning osv. Till de frågorna 

vill jag återkomma senare, herr talman. 

Jag tycker att det är bra att man nämner både Katapult, SKUNK och ung-

domslotsar här. Inom mitt parti så finns det många kompetenta personer vad 

gäller ungdomsfrågor. De säger alla att visst ska ungdomarna själva be-

stämma, men det måste finnas vuxenstödverksamhet. Den här idén att ung-

domarna själva ska bestämma, det går inte. Inte har vi ju heller vi vuxna pro-

jekt där vi säger att de vuxna själva får bestämma. Vi har en organisation av 

något slag, vi har en sekreterare och vi har olika uppgifter om vi företar oss 

någon gemensam verksamhet. Det ville jag säga nu för den här gången. Tack, 

herr talman. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Det är trevligt att få mycket input till vår ungdoms-

politik. Det är, precis som ltl Sundback sade här, viktigt att vi debatterar 

det här. Jag tycker ändå att det är bättre sent än aldrig, som någon sade 

här tidigare. Vi för en diskussion nu som förhoppningsvis ska leva vi-

dare. Vad jag kan minnas så har det aldrig förts ett meddelande kring 

ungdomspolitik till lagtinget förut. Kanske det hände före min tid som 

politiker? 

När det gäller det som uppfattas som byråkratiskt här så är det 

kanske för att olika förslag blandas ihop. När det gäller kommittén så 

handlar det om det dagliga arbetet inom förvaltningen, det dagliga be-

slutsfattande. Det kan påminnas om att man också ska ta in ungdoms-

perspektivet och fundera på om det här ska processas i förhållandet till 

ungdomar eller på vilket sätt ska det här hanteras.  

När det gäller ungdomsrådet så är jag helt enig om att ungdomskon-

sulenten behövs för att leda det här och hjälpa till men ungdomarna ska 

komma till tals och uttala sig om hur de tycker att det ska vara intres-

sant att jobba. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Vi kanske inte ska gå diskussionen i förväg. Vi har ju provat med ung-

domsrådet och vi har provat med ungdomsparlament. Jag har själv varit 

med på ett möte där man tillsatte ungdomsrådet. Den tjänsteman som 

då hade hand om det frågade om det var någon som ville sitta i det här 
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ungdomsrådet. Det var några och så behövdes det några till och så puf-

fade man in dem i det här rådet. Sedan finns modellen som ltl Danne 

Sundman pratade om. Det här rådet kommer inte att ha någon beslu-

tandemakt.  

Jag tror att kommittén är en bra idé. Det är tjänstemännen som ska 

höra ungdomar, men hör då alla ungdomar på något sätt, via elevrådet 

eller något sådant, inte en liten grupp som inte ska vara politisk men 

ändå på något sätt vara politisk. Det där tror jag att har levt ut sin tid.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! I det ungdomspolitiska program som våra ungdomsrepre-

sentanter har tagit fram, och som också är förankrat i de politiska parti-

erna, så säger man att man vill ha ett ungdomsråd. Handlingsplanen 

kommer att bygga på det ungdomspolitiska programmet, som ungdo-

marna har gjort från alla våra politiska partier. Om jag siar så kommer 

just ungdomsrådet och hur det ska tillsättas att bli en viktig del av 2011, 

på samma sätt som studeranderådets och elevrådets utveckling kommer 

att bli viktig, eftersom de har aktualiserats nu så tydligt den här gången. 

Sedan kommer vi att plocka någonting till som ungdomarna har priori-

terat. Det blir inte vare sig krångligt eller byråkratisk. Vi ser helt enkelt 

till att vi varje år betar av några saker som våra ungdomar tycker att är 

viktigt.  

Sedan när det gäller ungdomsrådet har man tänkt utanför boxen, 

man vill ha det på nytt sätt, man vill ha en förändring. Man vill se det 

som ett forum som kan vara dynamiskt och som kan förändras. Det är 

klart att det är viktigt under utarbetandet att man ser till att så många 

som möjligt kommer till tals och att ungdomarna upplever att det är an-

geläget. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Under diskussions har ltl Barbro Sundback föreslagit att ären-

det ska bordlägga till plenum den 15 december. Bordläggning kommer därför att ske. 

Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden? Vicelantrådet kommer inte att vara 

närvarande den 15 december. Påverkar det bordläggningstiden?  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det är ju problematiskt när vi inte riktigt vet när remissdebat-

ten kommer i gång. Om vi då bordlägger det till januari? Det lär ju inte spela 

någon större roll. Kanske talmannen kunde tänka sig onsdagen den 12 janu-

ari? Då har skolorna och lärarna möjlighet att få information om det skulle 

vara någonting. 

Talmannen 

Talmannen uppfattar att förslaget om bordläggning nu är föreslaget till 12 januari. Öns-

kar någon uttala sig om tiden? Ärendet är bordlagt till den 12 januari 2011. De återstå-

ende ledamöterna Johan Ehn, Anders Eriksson och Gun Carlson på talarlistan bereds 

ännu möjlighet att uttala sig. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Eftersom ärendet nu är bordlagt så kommer jag att hålla mig 

väldigt kort. Tankarna som ltl Sundback framförde, om att också bjuda in 

ungdomar från skolorna till det plenum när vi diskuterar det här, är en god 
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tanke. Jag tycker att man ska fundera vidare kring det. Jag tror också att det 

gör det lättare om vi skjuter det lite längre på framtiden. Om vi hade haft det 

den 15 december tror jag att det skulle ha varit lite problematiskt. Man kan 

fundera kring den frågan. 

I övrigt vill jag kort säga att jag tycker att det är roligt att det ungdomspoli-

tiska programmet och meddelandet kring landskapsregeringens ungdomspo-

litik ligger här. Jag tycker att man har gjort ett gott jobb. Jag är framförallt 

väldigt imponerad över det förslag till ungdomspolitiskt program som togs 

fram ungdomarna själva. Det har verkligen satt ner kraft, energi och möda på 

att fundera på konkreta åtgärder som behöver vidtas för att man ska komma 

vidare. När man diskuterar ungdomspolitik så är det väldigt lätt att det blir 

en diskussion som är väldigt ytlig. Det blir mest ord och inte så mycket mera. 

Man har ändå nu lyckats samla ett antal olika konkreta förslag också ifrån 

landskapsregeringens sida. Man har fått fram bitar som man kan jobba vidare 

kring. Jag kommer att återkomma under debatten den 12 januari till mera 

konkreta saker som man behöver fundera kring.  

När det gäller att aktivera ungdomar politiskt vill jag ändå säga några sa-

ker. Jag är själv en politiker som är sprungen ur ungdomspolitik. Det är med- 

viss sorgsenhet som jag tittar på dagens situation. Vi lyckas inte i partierna 

engagera ungdomar på samma sätt. Jag tror att jag i någon debatt tidigare 

har sagt att vi partier måste ta ett väldigt stort ansvar i detta att kunna enga-

gera ungdomar just i det partipolitiska arbetet. Det är viktigt att skilja mellan 

det som är det partipolitiska arbetet och det som är engagemang i samhälls-

frågor stort. Därför att båda bitarna behövs och det ena kan föda det andra. 

Det skulle vara bra om vi partier vid tillfälle faktiskt satte oss ner och gemen-

samt resonerade hur vi kan återuppväcka det här. Nu är det ofta på det sättet 

att under vissa perioder är det ett parti som har aktiviteter, under en annan 

period är det andra partier som har aktiviteter. Det där går upp och ner. För 

att ett politiskt system ska fungera så krävs det att man har någon att debat-

tera med. Jag vet att det framförallt finns liberala ungdomar som har varit 

väldigt aktiva och fått igång en aktivitet, vilket är väldigt bra. Vi skulle behöva 

någon ifrån vår sida som skulle kunna debattera med dem. Detsamma gäller 

centern och socialdemokraterna. Jag måste ge en eloge till socialdemokrater-

na som anordnade den här debatten på Bastun. Det finns fortfarande ett ut-

rymme för mycket mer engagemang där. De här tror jag att är den ena biten. 

Sedan om den andra biten som jag också vill lyfta in här. När man diskute-

rar detta med att få engagemang hos ungdomar så måste de också känna att 

de har reellt inflytande. Ett engagemang i olika saker som enbart syftar till en 

position på sidan om tror jag att har motsatt effekt mot att man faktiskt får 

möjlighet att vara med och påverka. Åtminstone är det den erfarenhet som 

jag har ifrån min egen politiska bana. Visst var det roligt att hålla på med 

ungdomsråd, ungdomsparlament och leka lagting. Det var väldigt nyttigt och 

lärorikt. Men man orkar inte med den typen av politiskt engagemang så spe-

ciellt länge. Det kräver nog att vi sedan skapar möjligheter för ungdomarna 

att känna att de faktiskt har möjlighet att vara med och påverka i det riktiga 

politiska livet. Vi måste se till att vi bereder plats på olika ställen inom be-

slutsprocessen. 

En fråga som jag har lyft vid ett flertal tillfällen, jag passar på att lyfta den 

på nytt och jag kommer säkert att göra det i debatten den 12 januari, det är 

möjligheten för ungdomar att aktivt ta del i val från 16 års ålder i kommunal-
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valet. Det vore någonting som vi nu på allvar borde lyfta upp och faktiskt re-

sonera kring. Vi har nu också lite erfarenhet hur kyrkovalet gick. Man tillät 

för första gången sextonåringar att rösta. Låt oss hämta lite erfarenhet däri-

från, vad som hände och vilka reflexioner man har. Sedan kanske, inte kanske 

till nästa höst, men till följande kommunala val borde man kunna genomföra 

ett försök med en sänkt rösträttsålder för att den vägen uppmuntra till att 

komma igång med att aktivera sig vad gäller ett demokratiskt politiskt arbete 

i samhället. 

Jag ska återkomma vad gäller de övriga bitarna i programmet när vi forts-

ätter med diskussionen. Tack, herr talman!  

Ltl Anders Eriksson 

Tillåter talmannen en kort kommentar från bänken? Jag understöder också 

ltl Sundbacks förslag. Jag tycker det är sympatiskt. Det kan kanske leda till 

att vi alla engagerar oss lite mera i de här frågorna. Jag hoppas att man ifrån 

lagtingets kansli tar förslaget på allvar och ser till att vi har en god represen-

tation av ungdomar här nästa gång vi debatterar det här. 

Ltl Gun Carlson 

Herr talman! Jag ber att få avstå och jag återkommer.  

Talmannen 

Ärendet är bordlagt till den 12 januari 2011. 

Föredras 

10 Förändring av taxisystemet 

Landskapsregeringens svar 
Ltl Carina Aaltonens enkla fråga (EF 1/2010-2011) 

Enkel fråga ska läsas upp av frågeställaren och därefter ger lantrådet eller därtill utsedd 

minister svar på frågan. Frågeställaren får efter det hålla högst två anföranden som 

också kan besvaras. Annan diskussion är inte tillåten. 

För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan de övriga yttranden inte 

får överstiga tre minuter. 

Ltl Carina Aaltonen  

Herr talman! Idag är taxitillstånden på Åland knutna till kommungränserna, 

vilket är ett föråldrat system. Finansutskottet konstaterade redan i fjolårets 

budgetbetänkande att det behövs förändringar av dagens taxisystem. Man 

menade att både konsumenterna och företagarna skulle vinna på justeringar 

av stationsområdena och att även Åland som turistmål skulle ha behov av en 

bättre fungerande taxitrafik. Förändringar av dagens taxisystem finns med i 

landskapsregeringens lagstiftningsprogram men ingenting har hittills hänt. 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Ämnar land-

skapsregeringen förändra dagens taxisystem så att tillstånden inte längre är 

knutna till kommungränserna? 

Minister Roger Eriksson 

Herr talman! Landskapsregeringens övergripande målsättning är att grantera 

en god taxiservice i hela landskapet med så lite regleringar som möjligt. 

Landskapsregeringen är medveten om behovet av förändringar inom den yr-
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kesmässiga trafiken, bland annat då det gäller beställningstrafik med person-

bil. Ett första steg i den riktningen var slopandet av fastställandet av rutt tax-

orna i maj 2009, vilket gjorde det möjligt att utsätta den regelbundet upp-

handlade trafiken för riktig konkurrens. Frågan om tillstånd per kommun hör 

till de saker som kommer att tas under övervägande när landskapslagen om 

yrkesmässig trafik revideras. 

Man bör beakta att nuvarande tillståndsperiod löper till den 31 december 

2014.  Före den tiden kan man inte gå in och ändra i rådande system, det har 

med landskapets trovärdighet som avtalspartner att göra. Men vi försöker då 

gå vidare med lagstiftningsåtgärder.  

Herr talman! Det är därför idag svårt att ange någon exakt tidpunkt för när 

en framställning kan lämnas. Landskapsregeringens ambition är dock att 

eventuella förändringar ska ha stöd i lag innan nästa tillståndsperiod påbör-

jas. 

Sedan lite bakgrundsfakta. Den andel av trafikidkarnas inkomst som hän-

förs sig till av samhället betalda tjänster utgör ca 78 procent, dvs skolskjutsar 

och annan beställningstrafik.  

Landskapsregeringen överväger att göra hela fasta Åland till en stations-

plats för beställningstrafik med personbil. Alternativt kan man också fundera 

på om Mariehamn skulle vara en särskild stationsplats. 

På 90-talet skedde det en uppluckring i tillämpningen av frågan om rätt att 

ta upp passagerare utanför stationsplatsen. Det här, herr talman, är ett steg i 

riktningen som jag nämnde inledningsvis, dvs att garantera taxiservice med 

så lite regleringar som möjligt. På fasta Åland råder det ibland vissa tider, vid 

helger, nattetid och vid stora evenemang, brist på taxibilar. 

I skärgården är det annorlunda. Man kan också överväga att det kanske 

inte är förnuftigt att dra in dem i det här systemet med en enda stationsplats 

eller eventuellt två.  

Sedan några ord om samarbete, herr talman. Man bör hålla i minnet och 

observera att nuvarande lagstiftning inte förhindrar taxiidkare att samarbeta 

och gå ihop om en jourtjänst.  

Det kan också finnas orsak från regeringens sida att lagstifta om detta, 

med lagtingets samtycke. Det kan även finnas behov av att lagstifta om taxi-

centraler ute på landsbygden. Vi har också tittat på en avreglering helt och 

hållet. Det visar sig att det låter sig inte göras. Orsakerna är ganska många. 

En orsak är att det kan bli svårt att få tag i en taxi i glesbygden på vardagar. 

Sedan har det bl.a. i Sverige visat sig att det har lett till olika lycksökare. Det 

finns olika modeller, man kör taxi svart eller man vill ha taxitillstånd bara för 

att få billigare bilskatt och sedan idkar man inte trafik. Allt detta måste beak-

tas.  

Vi överväger att göra hela fasta Åland till en stationsplats, eventuellt Mari-

ehamn som ett annat område. Alla de här förändringarna som vi har aviserat 

ska förstås ske i samarbete med trafikidkarna.  

Ltl Carina Aaltonen  

Skulle minister Eriksson kunna vara så vänlig och förklara för mig vad som är 

så bra med nuvarande taxisystem att man kan ta bort gränserna på landsbyg-

den men behålla gränserna mot Mariehamn? Just nu kommer det fler och 

fler regleringar inom taxibranschen. Det kommer fler påbud som driver upp 

kostnaderna för de enskilda företagarna. Också vi i lagtinget går medvetet in 
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då och medverkar till det här. Nyligen tog vi en lagstiftning som går ut på ob-

ligatoriskt alkolås i alla fordon som skjutsar skolbarn. Det är bra men det dri-

ver upp kostnaderna. Numera behövs i alla bilar trepunktsbälten och sittkud-

dar till mindre barn, vilket vi har varit med och tagit beslut om här. Det 

kommer också nya bankkort som kräver nya bankkortsläsare osv. Dessutom 

är numera bussbolagen, som subventioneras ganska mycket av landskapsre-

geringen, allt större konkurrenter till skolskjutsarna på landsbygden. Taxifö-

retagarna har det tufft och det blir bara tuffare.  

Visst är det ett komplext problemen. Men jag förstår inte att den här bor-

gerliga regeringen inte litar på att taxibranschen skulle kunna sköta det här 

utan detaljstyrningar från regeringen. Varför är det så viktigt att bibehålla 

dagens struktur, där vi i princip har ett taximonopol med en stor vinnare, 

nämligen Mariehamns taxi. Varför det är så viktigt att skydda just de?  

Minister Roger Eriksson 

Herr talman! Jag sade inledningsvis att vår övergripande målsättning är att 

garantera en god taxiservice i hela landskapet med så lite regleringar som 

möjligt. Det är vår politik. Vi försöker göra det så fritt som möjligt. Av olika 

orsaker som måste det finnas regleringar. Om ltl Aaltonen anser att jag för-

svarar dagens system så gör jag inte det. Det första som den här regeringen 

gjorde var att vi avreglerade rutt taxan vid skolskjutsar. Det släpptes fritt. Det 

var ganska mycket diskussioner om det också, men det visar sig att det funge-

rar någorlunda bra. Som jag också just nämnde så jobbar vi vidare med att a 

kunna avreglera såtillvida att man t.ex. skulle ha hela fasta Åland till en stat-

ionsplats och eventuellt Mariehamn till en särskild station. Det här måste 

övervägas senare. Tanken går i alla fall i den riktningen att det ska bli en upp-

luckring och så lite reglering som möjligt.  

Alkolås, som nämndes här, är mycket styrt av direktiv. Det har också med 

trafiksäkerhet att göra. Det är också en sak som lagtinget inte heller vill pruta 

på. 

Ltl Carina Aaltonen  

Herr talman! Min uppfattning är ändå att jag har ett stöd av minister Eriks-

son i den här frågan, att det måste ske en förändring och att man vill ha så lite 

regleringar som möjligt. Men ändå vacklar minister Eriksson när det gäller 

Mariehamn taxis monopol. Har ministern med sig regeringen och regerings-

partierna i den här frågan? Det finns ju många landsbygdsföreträdare här i 

lagtinget. Vill de verkligen att ett stadsföretag ska gynnas av den här vack-

lande linjen? Man kan inte riktigt bestämma sig när man ska göra det, hur 

man ska göra det och om man ska göra det. Jag får inte riktigt klara besked 

från minister Eriksson angående var, när och hur man tänker gå vidare med 

den här frågan. 

Minister Roger Eriksson 

Tack talman! Jag nämnde tidigare att nuvarande tillståndsperiod löper ut den 

31 december 2014. Ambitionen är att vi till den tiden ska ha ett regelverk som 

är så fritt och så lite reglerat som möjligt. Men, av olika orsaker måste det 

finnas vissa regleringar. Jag nämnde också att vi överväger att göra hela fasta 

Åland till en stationsplats, eventuellt kan också Mariehamn ingå eller utgöra 

en egen station. De sakerna måste vi ta beslut om senare när vi har hört alla 
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trafikidkarna. Jag nämnde också att alla förändringar i regelverket ska ske i 

samarbete med trafikidkarna.  

Det kan också nämnas att när vi tidigare tog bort rutt taxorna så förekom 

det också kritik ifrån olika trafikidkare att det skulle snedvrida konkurrensen 

och att vissa skulle gynnas.  

Den här processen går vidare och ambitionen är som jag just nämnde.  

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

Föredras 

11 Landskapets utbildningspolicy 

Landskapsregeringens svar 
Ltl Anders Erikssons enkla fråga (EF 2/2010-2011) 

Samma förfarande iakttas som vid föregående ärende. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Vårt svenska språk utgör en av de viktigaste byggstenarna i 

självstyrelsesystemet. I och med de utökade problemen att erhålla högkvalita-

tiv utbildning på svenska i Finland, har allt fler ungdomar sökt sig till Sverige 

för vidarestudier. En utveckling som de flesta politiker har stött, vilket också 

har skapat möjligheter för ålänningarna att vara en del av det svenska utvär-

deringssystemet. Något som igen förefaller var på väg att ändra. Enligt upp-

gifter i media så får dock allmänheten den upplysningen att inte utbildnings-

avdelningen tänker lägga två strån i kors för att lösa den uppkomna situat-

ionen. 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Vilken utbild-

ningspolicy är det som gäller för landskapsregeringen beträffande åländska 

studerandes möjligheter till vidareutbildning i Sverige? 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Landskapsregeringens policy och hållning är att arbeta för att vi 

har och en hög utbildningsnivå på Åland och att tillse att våra ungdomar har 

tillträde till ett rikt utbud av utbildning på svenska. Landskapsregeringen ska 

inte vara med och styra om våra studerande skall välja att studera på Åland i 

Sverige eller Finland eller annat land. Universiteten och högskolorna runt om 

oss konkurrerar med kvalitet och popularitet om de studerande. Vart man 

söker sig är ungdomarnas eget val.  

Citat om två strån i kors eller inte två strån i kors känner jag igen från in-

sändare som relaterar till ett telefonsamtal mellan en tjänsteman på utbild-

ningsavdelningen och en förälder.  Tjänstemannen har själv besvarat sin in-

sändare, jag har också bemött den. Det som beskrivs är inte landskapets po-

licy.  

Ärendet handlar om att Sveriges regering införde 2010 nya tillträdesregler 

till svenska högskolor. Ett meritvärderingssystem där studerandenas betyg 

för studier i relevanta ämnen skulle ges extra poäng vid ansökan. Det rör sig i 

första hand om matematik och moderna språk. Eftersom den svenska rege-

ringen bedömde att de inte kunde meritvärdera de utländska studerandenas 

studier skapades en utlandskvot. Åland anhöll och förhandlade om att få ett 

undantag från utlandskvoten. Förhandlingarna gav resultat och undantaget 
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beviljades. De åländska studerandena meritvärderas från och med denna 

höst.  

Sverige har utsatts för hård kritik för det nya systemet. Inom det nordiska 

samarbetet har hävdats att införandet av en utlandskvot strider mot nordiska 

överenskommelser. Det har också höjts röster mot att det nya antagningssy-

stemet strider mot EU:s fria rörlighet. 

Sveriges regering har därför fattat ett nytt beslut i slutet av oktober i år. I 

det beslutet gav regeringen Högskoleverket i uppdrag att i samråd med Ver-

ket för högskoleservice utarbeta föreskrifter om hur betyg från utländsk 

gymnasial utbildning ska värderas så att sökande med sådana betyg kan kon-

kurrera på likvärdiga villkor i samma urvalsgrupper som sökande med betyg 

från svensk gymnasial utbildning. Det nya systemet ska införas hösten 2012.  

Landskapsregeringen agerade omedelbart och uppmärksammade Sveriges 

regering om Nationernas förbunds beslut från juni 1921 där det särskilda an-

svar som Finland och Sverige har för att garantera oss vår självstyrelse, dess 

svenska språk, kultur och lokala sedvänjor. Vi har även uppmanat regeringen 

att i samband med de nya föreskrifterna beakta de behov av tillträde till högre 

utbildning på svenska som det åländska samhället har. Vi upplyser i brevet 

även om att 70 procent av våra ålänningar som studerar på högskolenivå väl-

jer att studera i Sverige. Vi har även varit i direkt kontakt med företrädare för 

den svenska regeringen. Vid Nordiska Rådets session har de åländska repre-

sentanterna både formellt och informellt fört fram Ålands speciella behov av 

svenska studieplatser. Vid de nordiska utbildningsministrarnas möte den 8 

november 2010 var jag med och diskuterade frågan med mina nordiska kol-

legor och framförde vår hälsning än en gång till den svenska regeringen. Vi 

har försäkrats om att förändringen som nu görs ska leda till att alla behandlas 

lika och att det inte kommer att missgynna Åland. Vi har även framfört en 

begäran att få vara delaktiga i arbetet med att ta fram de nya föreskrifterna. 

Igår inkom en förfrågan där vi har möjlighet att ge remissutlåtande för stu-

derande med äldre betyg inledningsvis. Vi har genast tagit itu med att besvara 

förfrågan, vilken ska vara besvarad senast den 16 december.   

Landskapsregeringen följer aktivt arbetet och tar varje tillfälle i akt att be-

vaka våra ungdomars möjligheter att ha ett brett utbud av studieplatser på 

svenska. Tack herr talman. 

Ltl Anders Eriksson 

Jag tycker att det var ett bra svar av vicelantrådet. Jag har ju debatterat den 

här frågan förut. Det beslut som togs den 10 december i fjol blev ganska kort-

varigt. Vicelantrådet var ju ganska glad. Man kan givetvis inte rå för den upp-

komna situationen. Jag har också tagit del av det brev som landskapsrege-

ringen har skrivit och jag tycker det är mycket bra formulerat. Jag tycker att 

det är bra att landskapet har den policyn att de åländska ungdomarna ska ha 

ett så brett utbildningsutbud som möjligt på deras eget modersmål.  

Vicelantrådets nämnde den här insändaren. Det gäller inte bara en insän-

dare, utan det är flera oroliga föräldrar som av naturliga orsaker har tagit 

kontakt och de har fått likalydande svar, vilket jag ställer mig väldigt frågande 

till. Vilken policy är det riktigt som gäller hela vägen ner på utbildningsavdel-

ningen? Jag tror absolut på det som vicelantrådet säger och det som man 

skriver i brevet till den svenska regeringen. Men varför kommer det olika sig-

naler ifrån utbildningsavdelningen när det gäller det här? 
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Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Genast när jag fick vetskap om att det här samtalet hade ägt 

rum, utan att kunna bedöma om vad som har sagts eller inte har sagts, så har 

jag fört en diskussion med utbildningsavdelningen kring både service, bemö-

tande och landskapsregeringens policy när det gäller studieplatser. 

Ltl Anders Eriksson 

Givetvis, alla kan ha en dålig dag. Men om man får till svar; ”att det skadar 

inte att ungdomarna lär sig lite finska och att man kan studera i Finland 

också lika bra som i Sverige”, så är det inte riktigt i linje med den policy som 

vicelantrådets säger att landskapregeringen har. 

Om vi går tillbaka till själva grundproblematiken. Det behöver ju inte bli 

sämre för de åländska ungdomarna i det svenska utbildningsväsendet med 

det nya systemet än vad det är med dagens system, som är ganska kortvarigt. 

Men det skapar en oro hos ungdomarna och föräldrarna. Mot den bakgrun-

den är det ju väldigt viktigt att korrekt information går ut ifrån utbildnings-

avdelningen om vad som gäller och vad landskapsregeringen jobbar med.  

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Självklart är det viktigt att korrekt information går ut. Den in-

formation som vi har fått så här långt är att systemet kommer att bli väldigt 

likt det som gällde före man införde meritvärderingssystemet. Men vi kom-

mer ändå att bevaka det här väldigt noga. 

Precis som ltl Eriksson säger, så har det ju gått en väldigt kort tid, den här 

hösten har det intagits studeranden enligt det här nya systemet. Den här vå-

ren, nästa höst och därpå följande vår kommer det ytterligare att följa samma 

system. Det blir också ett väldigt litet jämförelsematerial i förhållande till sy-

stemet som sedan kommer hösten 2012. Utan att vi har gjort någon veten-

skaplig undersökning, vi har mera gjort stickprov och lyssnat runt med ung-

domar, så har vi hittills erfarit att man har kommit in på ungefär samma sätt 

som man gjorde före meritvärderingssystemet. I några fall är det sådana stu-

derande som inte slapp in förra gången som har sluppit i nu. Det kan också 

bero på slumpen och beroende på hur andra har sökt osv. Vi kommer att följa 

det här väldigt aktivt. Det är oerhört viktigt för utbildningsnivån på Åland att 

vi har tillträde till utbildningar på svenska i Sverige. Det tryggar också ett di-

versifierat utbildningsutbud, att man också även kan studera udda ämnen på 

svenska fast man är ålänning. Ska man studera i Finland så är det ett ganska 

begränsat utbud som erbjuds. Det är hög prioritet och en väldigt viktig fråga. 

Jag måste också säga att jag är förvånad över att samtalet har tolkats på det 

här sättet. Jag kan inte säga om det är sant eller falskt. Jag kan läsa bemö-

tande som tjänstemannen har skrivit. Den tjänstemannen har också aktivt 

varit med och bidragit till det här resultatet. 

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat.  

Föredras 

12 Europeiska konstruktionsstandarder 

Landskapsregeringens svar 
Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 3/2010-2011) 

Samma förfarande iakttas som vid föregående ärende. 
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Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Vid årsskiftet 2010/2011 kommer Sverige att genomföra im-

plementeringen av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder). Ef-

tersom den åländska plan- och bygglagen integrerat svenska byggbestämmel-

ser är det relevant att veta i vilken grad ändringarna i de svenska byggbe-

stämmelserna återspeglar sig i motsvarande åländska regelverk. 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: När kommer re-

geringen att införa s.k. eurokoder i det regelverk som rymmer de åländska 

byggbestämmelserna? 

Minister Roger Eriksson 

Herr talman! Eurokoderna är en frivillig åtgärd som rekommenderas av EU. 

Det finns inte något direktiv i botten. Det är s.k. europeiska standarder för 

bl.a. planering av bärande konstruktioner. Eurokoderna som huvudsakligen 

utarbetats under 90-talet är avsedda att främja EU:s inre marknad och un-

derlätta för exempelvis byggföretag och konsultbolag att verka i alla EU-

länder.  

Vid införande av eurokoder som ersättning för tidigare nationella bestäm-

melser ska eurokoderna kompletteras med erforderliga "nationella val".  

De nationella valen anger sådana avvikande krav som är motiverade med 

hänsyn till lokala förutsättningar, avseende exempelvis geologi, klimat, olik-

angående värderingar och säkerhetsnivå. 

Sverige har nu efter flera års utredning beslutat att, från och med den 

1.1.2011, införa eurokoder för att ersätta Boverkets gällande konstruktions-

regler.  

Herr talman! På Åland gäller tillsvidare Boverkets konstruktionsregler 

med stöd av plan- och bygglagen för Åland jämte dito förordning. 

Boverkets konstruktionsregler förblir fortsättningsvis i kraft på Åland till 

dess landskapsregeringen tar beslut om ändring av Ålands byggbestämmelse-

samling. 

För att kunna följa de svenska byggreglerna bör även Åland vid lämplig 

tidpunkt införa eurokoderna. 

När Sverige nu har beslutat att ta i bruk eurokoderna och utformar sina 

nationella val, kan vi även på Åland påbörja arbetet med att bedöma förut-

sättningarna och konsekvenserna av ett införande av koderna samt behovet 

av "nationella val" baserat på lokala förutsättningar. 

Här kan man vara lite smart. Man kan titta lite på hur man har gjort i Sve-

rige och förhoppningsvis kan vi också implementera flertalet av de svenska 

nationella valen. Att de även skulle tillämpas på Åland skulle underlätta arbe-

tet med att utforma de åländska "nationella valen". 

Det finns vissa problem. Omfattningen av beredningsarbetet gällande 

eurokoderna är i hög grad beroende av vilka lokala krav som anses motivera 

särskilda "nationellt val". Innan arbetet har påbörjats är det därför svårt att 

ange en exakt tidpunkt när vi på Åland kan ersätta de nuvarande konstrukt-

ionsreglerna med eurokoder, men arbetet pågår.  

Man måste ha utlåtanden från sakkunniga. Problemet är klimatanpass-

ningar när det gäller olika vind- och snölaster och temperaturväxlingar mm. 

För Åland finns det inte ännu aktuella klimatsiffror. Vi måste få hjälp med 

detta för att kunna utarbeta egna koder.  
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Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det här är ett komplicerat system. Jag vet inte om jag intuitivt 

reagerar men det känns som att det saknas ganska mycket av den expertis 

inom förvaltningen som skulle behövas för att göra en sådan här riktig 

åländsk analys av vilka nationella val man skulle behöva träffa i de här frå-

gorna. När vi en gång i tiden gick in för Boverkets bestämmelser så var det i 

första hand av språkliga skäl och inte så mycket, vad jag kan minnas i alla fall, 

det innehållsliga i bestämmelserna. På något vis känns det ändå som att det 

skulle vara ganska tillförlitligt att följa svenskarna i spåren. Är det inte ändå 

så att för företagen på Åland, inom byggbranschen, skulle vara till fördel att 

man inte har helt egna bestämmelser. De här gamla svenska bestämmelserna 

kommer väl att avvika, både för de som man har i riket och i Sverige. Det 

måste väl rimligen betyda att det kan bli dyrare att bygga Åland med sådana 

bestämmelser.  

Vad är ministerns politiska bedömning i den här frågan? Vilken väg ska 

man välja?  

Minister Roger Eriksson 

Herr talman! Det är riktigt det som ltl Sundback sade här i sin första replik. 

Vi måste ha hjälp med det här för att kunna räkna olika kalkyler och analy-

sera. Där måste vi kolla med sakkunniga. Jag nämnde också att vi tänker vara 

lite smarta. Vi tittar hur man göra på den svenska sidan mittemot oss för att 

ha liknande, för där har man exakt samma klimatförutsättningar. Men det 

finns olika problem här, t.ex. för Gotland har man tre olika zoner för snölast. 

Där måste man få de rätta kalkylerna och de matematiska formlerna för att 

det här ska gå ihop. Tanken med den frivilliga rekommendationen är att det 

ska underlätta för byggföretag och konsultbolag att verka i alla EU-länder. 

Ltl Barbro Sundback 

Ja, det är väl oundvikligt att det måste till någon sorts expertisbedömningar. 

Man måste fatta politiska val om hur man gör på Åland med de här bestäm-

melserna och vilka man förnyar enligt det svenska normsystemet.  

Jag har en tilläggsfråga. Om man lyckas med det här arbetet inom rimlig 

tid innebär det då att plan- och bygglagen måste förändras? Eller kan de här 

bestämmelserna införas i någon slags lägre författningsdokument, förordning 

eller landskapsbeslut eller krävs det lagändring? För då betyder det att det 

drar ut på tiden ytterligare och ganska mycket antagligen.  

Minister Roger Eriksson  

Tack, herr talman! Jag har inte riktigt kollat upp den frågan. Jag har på känn 

att det här är konstruktionsregler som man kan sätta in i byggbestämmelse-

samlingen. Det kanske inte behöver vara på lagnivå. Men det har jag inte kri-

stallklart för mig, men jag har den uppfattningen. 

Den övergripande problematiken som har med standardisering att göra är 

en helt annan fråga som jag har redogjort för i självstyrelsepolitiska nämn-

den.  

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 



  

  679 

För kännedom 

13 Lag om ekodesign och energimärkning 

Landskapsregeringens framställning (FR 6/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 13.12.2010. 

14 Finlandskabeln 

Ltl Camilla Gunells enkla fråga (EF 4/2010-2011) 

Svar på enkel fråga ska ges inom tio dagar efter det landskapsregeringen tagit emot frå-

gan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget 

och ange orsaken till att svar inte ges. Frågan överlämnades till landskapsregeringen 

1.12.2010. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 13.12.2010 klockan 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades 

kl. 16.12).  
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Plenum börjar  

Närvaroregistrering. 28 ledamöter är närvarande.  

Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Folke Sjölund på grund av deltagande i 

Regionkommitténs utskottsmöte i Bryssel samt ltl Raija-Liisa Eklöw på grund av sjuk-

dom. Beviljas.  
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Meddelande  

Meddelas att val av fyra landskapsrevisorer och två ersättare för dem för finansåret 2011 

kommer att förrättas vid plenum 15.12.2010. Kandidatlistor ska inlämnas till lagtingets 

kansli senast tisdag 14.12.2010 kl. 15.00. Antecknas.  

Jag vill också be ledamöterna att ha beredskap för plenum den 20, 21 och 22 december 

nästa vecka för behandling av budgeten.   

Remiss 

1 Lag om ekodesign och energimärkning 

Landskapsregeringens framställning (FR 6/2010-2011)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Minister Roger Eriksson 

Herr talman! Med den här lagframställningen uppfyller vi två direktiv; ett di-

rektiv om ekodesign och ett direktiv om energimärkning. Egentligen är det 

här mycket tekniska frågor i sak. Utrymmet för politik är ganska snävt.  

Grundtanken med direktiven är det s.k. livscykeltänkandet, en produkts 

miljöaspekter ska beaktas vid alla faser i produktutvecklingen. Man ska också 

ta hänsyn till alla resurser som konsumeras. Det berör även transport, åter-

vinning och avfall. Det görs enhetliga regler för fri rörlighet inom unionen.  

Tanken är att man ska spara energi när det gäller energirelaterade produk-

ter, sådana produkter som producerar, använder, mäter och överför energi. 

Här finns det en uppsjö av olika tekniska saker; vattenkranar, duschar mm.  

Herr talman! Här får vi två direktiv med en lagframställning. Verkningarna 

är att minska de negativa effekterna på miljön. Det har också en liten bety-

delse för landskapets ekonomi och organisationen och även för förvaltningar i 

företag inom landskapet. Landskapsregeringen får ett tillsynsansvar. Tack. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Kansliministern säger att det inte finns utrymme för 

mycket politik. Det finns tydligen utrymme för så mycket politik att man 

kan skrota självstyrelselagens språkbestämmelser. Man skriver ju i 

andra paragrafen; ” man kan av särskilda skäl bevilja undantag från 

krav på språket. Man kräver att information som ges av marknadsfö-

ring av produkter som faller inom denna lags tillämpningsförordning 

ska i landskapet ges på svenska.” Det kan vi ge undantag ifrån. Ska vi 

verkligen stifta en sådan lag i Ålands lagting? Det är ju tvärtom, de un-

dantag som finns idag borde ju beivras eftersom det är stort problem att 

produktinformation inte finns på svenska i den åländska handeln. Det 

här motsätter jag mig med det bestämdaste att vi till landskapsregering-

en ger en sådan här fullmakt som strider mot 36 § i självstyrelselagen. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Sundman pekade på en paragraf som vi diskute-

rade ganska mycket i förvaltningen. Om jag har uppfattat det rätt så 

finns det här systemet tidigare. Det är förstås ett stort undantag. Tanken 

har varit t.ex. i ett teoretiskt exempel som förvaltningen presenterade 

det för mig; tänk om man vill importera en specialmaskin inom sjukvår-

den från USA eller Australien och det inte finns bruksanvisning på 
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svenska, då ska den här möjligheten finns. Men, som sagt, det är i yt-

tersta extrema undantagsfall.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Den här fullmakten måste absolut specificeras. Det får ab-

solut inte gälla sådana saker som en avancerad medicinsk teknisk ma-

skin, då måste det finnas bruksanvisning på svenska så att inte vår per-

sonal inom sjukvården hamnar i en sämre sits. Det finns säkert på 

finska på den finska marknaden.  

Det här handlar om att man kan ge undantag om man t.ex. säljer ett 

järnspett, då behöver det inte finnas bruksanvisning på svenska för alla 

vet vad man kan ska göra med ett järnspett. De bestämmelserna finns 

redan idag. Men så fort det är motiverat med en bruksanvisning så 

måste den finnas på svenska på den åländska marknaden. Det här måste 

utskottet absolut se på och strama upp den här fullmakten så att vi inte 

kodifierar praxis. För så här är det tyvärr idag, vilket kansliministern 

borde ha stressat upp sig för i större utsträckning eftersom han är an-

svarig för beviljande av näringsrätt osv. Tyvärr har vi inte sett så mycket 

åtgärder till den delen ifrån den parlamentariska gruppen som också 

skulle ta upp de här problemen i det åländska näringslivet för de 

åländska konsumenterna.  

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Det exemplet som jag just anförde visar på att land-

skapsregeringen har omsorg om åländska patienter. Det var det som var 

tanken med det teoretiska exemplet som presenterades för mig. Jag har 

ingenting emot, och jag ser också fram emot, att utskottet tittar närmare 

på de här frågorna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag är lite förvånad över minister Roger Erikssons resonemang. 

Grundläggande för lagstiftningen måste vara att den följer den författnings-

hierarki som vi har. Självstyrelselagen är på sätt och vis vår konstitutionella 

lag eller grundlag. Det mest centrala i den lagen är språkbestämmelserna, att 

det enda officiella språk vi har på Åland är svenska. Då kan ju inte regeringen 

i lagstiftningen föreslå att man ska börja göra avsteg ifrån den principen. 

Vilka teoretiska exempel man har är nog av underordnad betydelse i det här 

sammanhanget. Ltl Danne Sundman har tagit upp viktig principiell fråga och 

den är mera av konstitutionell vikt än de här praktiska omständigheterna 

som ministern nämnde om. 

Jag tycker att man ska vara dogmatisk på den här punkten och man ska 

vara principiell, vilket är det självstyrelsepolitiskt enda riktiga. Sedan i prak-

tiken om sjukhuset ser sig tvungen att köpa en maskin där informationen 

bara finns på engelska så lär de väl göra köpa den ändå, för läkarna kan väl 

engelska och de skulle få väl aldrig har hittat apparaten om de inte förstår sig 

på engelska. I praktiken så är det där inte något problem. Om regeringen är 

så nitisk att de ska kontrollera läkarna, att de bryter mot självstyrelselagen, så 

må de väl överlägga om detta. Jag tror inte heller att det fungerar. Det är lite 
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som med bestämmelsen vid beviljande av tillfällig näringsrätt, språket på ar-

betsplatsen vara svenska. I praktiken vet vi att det inte finns någon kontroll 

av det. Vi som rör oss i staden hör vad det talas på byggena. Det har inte hel-

ler lett till några egentliga praktiska problem, vad jag förstår. Det gäller prin-

cipen, där tror jag att man ska vara väldigt dogmatisk. Börjar man att göra 

avsteg så kan man göra det i sammanhanget med hänvisning till ett ytterst 

teoretiskt exempel som inte har någon praktisk betydelse. Då har man öppnat 

dörren för alla möjliga undantag.  

Jag stöder ltl Danne Sundman i den här frågan och hoppas att det utskot-

tets som får det här tar bort den här undantagsbestämmelsen.   

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Det är en principiell intressant frågeställning som ledamö-

terna Sundman och Sundback har tagit upp. Jag kan påminna kolleger-

na om att självstyrelselagen säger ingenting om den här typen av be-

stämmelser annat än att statsrådet ska se till att föreskrifter och be-

stämmelser som tillämpas i landskapet ska finnas på svenska. 

Det som nu sägs i gällande lagstiftning är bland annat den om pro-

duktsäkerhet i landskapslag och rätt att idka näring på Åland. Där har 

tidigare parlament utgående ifrån självstyrelselagen fört vidare tanken 

om att svenskan ska vara standardspråket och respekteras i all informat-

ion. Det här kan inte göras till någon konstitutionell fråga. Leder man 

ledamöternas Sundmans och Sundbacks resonemang vidare så skulle vi 

egentligen behöva anta den här lagen med tvåtredjedels majoritet i och 

med att det finns en tilltänkt undantagsmöjlighet för landskapsregering-

en. Det var lite mer information. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är ju ett intressant påstående att det kräver tvåtredjedels majoritet 

eftersom det är ett avsteg från självstyrelselagens skrivningar. Det kan 

utskottet också grunna på.  

Att det skulle vara ensidigt på det viset att det bara är statsrådet som 

måste följa den här principen om att Åland är enspråkigt svenskt och i 

sina kommunikationer med Åland skulle vara skyldiga att iaktta den be-

stämmelsen, medan vi själva skulle avvika. Det är säkert möjligt. Jag 

tror däremot inte att det är någon bra politik och framförallt inte trovär-

digt. Vi ställer krav på andra, när vi inte själva tycker att vi ska behöva 

uppfylla kraven i det här avseendet. Jag tycker nog att majoriteten har 

skäl att fundera på det här en gång till.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag vill bara förtydliga att självstyrelselagen säger 

ingenting speciellt just om den här typen av lagstiftning. Däremot har 

självstyrelselagen klara skrivningar om att landskapet är enspråkigt 

svenskt när det gäller undervisningsspråket. Vi har skriftväxlingsspråket 

med de finska myndigheterna och rätten att tala finska inför egna myn-

digheter. I 43 § självstyrelselagen sägs att det är statsrådet i Finland som 

ska ansvara för att olika bestämmelser och föreskrifter, i möjligaste mån 

står det till och med tyvärr, ska de finnas på svenska i några fall. Därför 

har vi också haft problem med kollektivavtalen. 
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Naturligtvis kan utskottet titta på om man faktiskt kan avvika från de 

grundläggande tankarna med hela självstyrelsesystemet. Svaret är, en-

ligt min mening, ja. Sedan må man beklaga detta i vissa avseenden. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det är ju den sista frågan vi diskuterar, inte statsrådets skyldigheter 

gentemot Åland. Visst kan man avvika. Jag menar nog att man är inne 

på en väg där man urholkar självstyrelsen. Man sågar lite av den gren 

som man sitter på, om det bara är andra som ska iaktta enspråkigheten. 

Nog måste ju regeringen själv leva upp till det. Jag tycker att det här 

verkligen är en principiell viktig diskussion. Jag är glad att ltl Danne 

Sundman är mera observant än vad tydligen majoritetspartierna har va-

rit i det här sammanhanget.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Ltl Sundback använder stora ord när det gäller att rädda det 

svenska språket på Åland. I den här lagstiftningen är det inte helt klart 

huruvida landskapet går emot de grundläggande principerna som finns i 

självstyrelselagen och i Finlands konstitution. 

I den andra paragrafen om språket står det att det finns möjlighet att göra 

undantag. I detaljmotiveringen står det, i motsats till riket, att informationen 

bara ska ges på svenska. Möjligen kan man säga att detaljmotiveringen tydli-

gare borde ange vad som kunde vara särskilda skäl. Jag kan tänka mig att det 

rör produkter som är mycket viktiga och om man inte kan få fram den här in-

formationen rent praktiskt på ett rimligt och billigt sätt. 

Här har vi nog en debatt som håller på att gå lite snett. Jag är inte alls för-

vånad. Svenska språket på Åland är nog viktigare rent principiellt och kon-

stitutionellt än att i en produktlag diskutera huruvida man kan göra undantag 

eller inte. Tack.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är ju ytterst motsägelsefullt. Det är oviktigt om man i en produktlag 

kan göra avvikelser eller inte. Varför ska det vara med då? Det är ju tyd-

ligen fullkomligt oväsentligt, att man på grund av detta skulle avvika 

från den enda rätta principen att den här informationen ska vara på 

svenska. Inte verkar ltl Olof Erland riktigt ha tänkt igenom det här.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag kunde respondera på precis samma sätt, med samma 

ord, till ltl Barbro Sundback, men det leder ingenvart. Jag ska läsa de-

taljmotiveringen: ”Med avvikelser från riket ska enligt bestämmelserna 

i landskapet inte krävas att information om energimärkning ges på 

annat språk än svenska.” Det är alltså svenska som krävs enligt detalj-

motiveringen. Om det sedan finns oklarheter i lagstiftningen om 

svenska språkets ställning i förhållande till det här så får utskottet reda 

ut det. Men att ta till övertoner när det gäller svenska språkets ställning 

på Åland, med hjälp av den här lagen, tycker jag inte är relevant.  
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tycker inte att det är övertoner om man ifrågasätter att vi ska börja 

gå in för en sådan politik som gör att regeringen ska kunna i stöd av lag 

ge befrielse från kravet på svenskspråkig information. Jag tycker det är 

en synnerligen stor avvikelse från den politik som hittills har varit gäl-

lande. Dessutom på sådana grunder som ltl Olof Erland själv konstate-

rade att är helt oklara. Det står bara särskilda skäl. Vi har nog erfarenhet 

av att regeringen kan bedöma detta lite hur som helst, bara det passar in 

i politiken. Det är ju inte meningen med lagstiftningen. Jag tycker både 

att avvikelsen är stor och att lagstiftningen är oklar, precis på samma 

grunder som ltl Olof Erland, vi vet inte vad vissa skäl är.   

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! När det gäller produktlagstiftning och produktsäkerhets-

lagstiftning så finns det i många fall särskilda skäl för att göra undantag. 

Här står det ju i detaljmotiveringarna att man inte ska kräva något an-

nat språk än svenska. Det är väl ändå ganska tydligt att detta är ut-

gångspunkten.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det är en väldigt viktig, intressant och principiell diskussion vi 

för här. Andan och meningen i självstyrelselagens språkbestämmelser är 

att vi ska ha ett enspråkigt svenskt landskap, eller land som vi numera 

kallar oss.  

Andra paragrafen säger att det här ska ges på svenska. Landskapsre-

geringen kan av särskilda skäl bevilja undantag från kravet. Det säger 

väldigt tydligt vad man menar. I detaljmotiveringarna finns inte heller 

något skrivet om vad som avses med den här skrivningen i andra para-

grafen. Om ltl Olof Erland tycker att den är okomplicerad så skulle jag 

gärna vilja höra den analysen. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det var därför som jag begärde ett anförande. Jag anser att 

om Åland är ett land, liksom Hälsingland och Lappland, så har man väl 

reducerat vår status rejält.  

Angående den här lagen så gäller det produktsäkerhetsbestämmelser 

och det gäller produkter som ska märkas på olika sätt. Bortsett från ri-

kets bestämmelser så bygger vår språklagstiftning på att myndighets-

språket ska vara svenska. Tyvärr är det så att många produkter har in-

formation på finska, och man kan inte på den grunden påstå att Åland är 

enspråkigt svenskt helt och hållet. Men om det här skulle öppna möjlig-

heter för finska så tycker jag att detaljmotiveringen motsäger det. Man 

har inte skyldighet att informera annat än på det svenska språket på 

Åland. Det är en riktig utgångspunkt, även om den tydligen inte har gått 

hem i alla läger.  

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Grundlagen, självstyrelselagen stipulerar språkbestämmelser-

na. Den är av underordnad betydelse jämfört med den här speciallagen 

där man tänker sig att man ska kunna ge undantag. Det måste väl vara 

felaktig lagstiftning? Håller inte ltl Olof Erland med om detta? 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Om man börjar med att i sak beröra vad den här framställning-

en handlar om så är det en väldigt viktig fråga. Att man inför konsumenter-

nas beslut ger tillräcklig information så att man kan göra kloka val. Makt tror 

man ofta att man bara har i val vart fjärde år. Det är den makt som medbor-

garna har. Men man har mycket större makt varje dag när man går i butiken 

och gör de val som man gör; vilken butik man går till och vilken produkt man 

köper, då gör man miljöpolitik som konsument. För att kunna göra det så är 

det viktigt med sådana här system. 

Den här informationen är till stora delar redan genomförd. Vi vet alla att 

det redan finns energimärkning på de flesta produkter idag. Det gör stor 

skillnad i konsumenternas val när man ska köpa en vitvara eller en belys-

ningsprodukt. I sak är det helt avgörande bestämmelser. Vi kan inte tvinga på 

medborgarna någon utveckling. Det här måste man förstå själv genom egna 

fria val och ta rätt beslut, då kommer vi till bukt med miljöproblematiken. Till 

den delen är det här jätteviktigt. 

Det är kanske inte fel att ha blankettlag, men man borde fundera på att ut-

veckla det här verktyget ytterligare. Vad jag har förstått så kommer inte kol-

dioxidmärkning med den här bestämmelsen. Man borde ju på åländska lo-

kalproducerade produkter ha energimärkning som visar hur mycket mindre 

energi en viss produkt förbrukar under produktionen tack vare att den är 

producerad på Åland. Egentligen borde alla produkter ha en koldioxidmärk-

ning. Man borde ha en alternativ märkning om man har rätt sorts el i sin 

hemmiljö. Det där är ganska svårt, det får inte heller bli för plottrigt. Det här 

systemet som man har nu är lite väl enkelt. Även fast man tar den energief-

fektivaste apparaten så är man ändå en miljöbov om man inte ser till att man 

förbrukar rätt sorts energi. Det lönar sig inte börja köra elbil om man har ett 

kolkraftverk i andra änden. Och det spelar inte någon roll om man har ett 

miljövänligt kylskåp och man har ett kolkraftverk i andra ändan. 

Som vanligt tycker jag det är synd att vi bara rakt av sätter den här lagen i 

kraft, det är väl för att vi har bråttom igen. Vi rappar ner, hastiga tag, sex pa-

ragrafer om hur detta ska göras på Åland. 

Om man tittar i paragraferna så är det också intressant att finska myndig-

heter ska besikta och godkänna det här, fast det är vår behörighet. Hur ska 

våra myndigheter och vår polismyndighet kunna övervaka här, när det är 

finska myndigheter som har förordnats att besikta de här sakerna? Det är en 

fråga som man kan ställa sig. 

Sedan när det gäller språket så är det i sådana här fall ytterst viktigt att vi 

är vakna. Och inte, som landskapsregeringen nu lite lättvindigt skriver, att 

man kan bevilja undantag om det behövs, så att det inte blir besvärligt för nå-

gon.  
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Hur folk i sin vardag upplever att man kan fungera på svenska är den allra 

svåraste språkpolitiska biten. Det är bara att läsa ÅSUB:s undersökningar vad 

folk tycker och tänker om det här. Det är ett jättestort problem för ålänning-

arna som konsumenter. Det är också ett stort problem för ålänningar på ar-

betsmarknaden eftersom man har svårt att verka i sitt yrke för att det ställs 

krav på finska för att sådana här dokument inte finns på svenska. Alla sådana 

detaljer sammantaget blir en grå massa som vi måste vika oss för om vi inte, 

vid varje sådant här tillfälle, ser till att lagstifta på rätt sätt.  

Att ge en sådan här fullmakt, att man av särskilda skäl kan bevilja undan-

tag från kravet, kan bli ett man alltför lättvindigt använder sig av den möjlig-

heten.  

Som jag sade i en replik här så kan det finnas produkter, t.ex. järnspett el-

ler andra väldigt enkla produkter där det är onödigt med svensk bruksanvis-

ning. Men en avancerad medicinsk apparat, som kansliministern tog som ex-

empel, måste absolut ha bruksanvisning på svenska. Vill ett företag sälja en 

sådan produkt på den svenska och den åländska marknaden så ser man till 

att man har erforderlig bruksanvisning. Det var ett dåligt exempel, att ge un-

dantag för sådana saker.  

Varför har man inte skrivit in i den här lagen att om det finns motsvarande 

information som bygger på samma standard och som är lika i Sverige så får 

åländska affärer använda den informationen? Varför ger man inte den full-

makten? Det torde vi ha behörighet till om det inte skiljer i standard. Det 

borde man lägga in i den andra paragrafen, t.ex. en butik som ska sälja en 

lampa från en leverantör i Finland kan ta information från Sverige och så 

fungerar det. 

Sedan till sist detta som ltl Harry Jansson tog upp. Det beror på när det 

gäller ltl Janssons resonemang hur man tolkar den 36:e paragrafen. Vad är 

ämbetsspråk? I begreppet ämbetsspråk ingår myndighetsinformation, när 

myndigheten informerar. Vad är då detta? Det här är en slags myndighetsin-

formation, som myndigheter inte gör utan man ålägger marknaden att göra 

myndighetsinformationen, fast det är ju myndighetsinformation. 

Om man skulle skriva självstyrelselagen idag om självstyrelselagens språk-

bestämmelser då skulle man absolut ta med den delen av ämbetsspråket som 

utgör en sådan här typ av myndighetsinformation. 

Jag håller inte alls med om den tolkningen av självstyrelselagen som ltl 

Harry Jansson gör gällande. Tvärtom, jag tycker att när vi här i Ålands lag-

ting förklarar självstyrelselagen så ska vi förklara det väldigt brett och hitta 

varje halmstrå att försöka får självstyrelselagen tillämplig, och inte ge sådana 

fullmakter in blanco. Av särskilda skäl kan man bevilja undantag, bara för att 

de inte fanns och det var så jobbigt osv.  

Jag tycker det är ytterst allvarligt om man har en sådan inställning från 

centerns sida att man vill tolka självstyrelselagen snävt. Det har vi aldrig gjort 

förut i Ålands lagting, tvärtom, vi har gripit varje halmstrå och hela tiden för-

sökt att bredda oss och inte bli smalare och smalare. När vi nu strök begrep-

pet förklaring så finns inte det verktyget längre att förklara självstyrelselagen 

när verkligheten utvecklas och ändras.  

Jag tycker att utskottet ska titta på det här. Jag påstår att det här är ingen-

ting annat än myndighetsinformation och 36:e paragrafen borde tillämpas, 

om man skulle skriva den idag.  
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Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Äntligen kom det viktiga med den här framställningen, lag 

om ekodesign och energimärkning. Det här är en viktig miljöframställ-

ning. Ltl Danne Sundman för ett ganska intressant resonemang att 

Åland skulle ha någon form av egen miljömärkning. Det visar sig att det 

är väldigt svårt att få genomslag för miljömärkning. Åland borde nog 

försöka ha de kanalerna som man kan ha och påverka det nordiska mil-

jömärket, svanen, som är det mest framgångsrika i Europa faktiskt. 

Åland har kanaler där både i Nordiska Rådet och i Nordiska Ministerrå-

det. Svanen kommer nu också att gå in för att innefatta klimatpåverkan i 

sina produkter.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är alltid en balansgång om man förlitar sig på andras 

miljömärkning eller om man borde ha ett eget. När det gäller lokalpro-

ducerade varor så tycker jag att vi i större utsträckning borde framhäva 

de lokalproducerade produkterna och också sälja åländska produkter, 

vilket jag vet att ltl Aaltonen stöder. När vi var runt här till livsmedels-

klustret så det första jag såg var en fisklåda där det stod ”made in Ferry 

Islands”. Inte någonstans stod det, att något som gjordes på Åland, att 

det var gjort på Åland. Det stod ”made in Finland” på alltihop. Då får 

man heller aldrig den här lokala miljökänslan att detta är lokalproduce-

rat och att det har inneburit mindre transporter och mer effektiv hante-

ring. I vissa fall är det motiverat med lokalt miljömärke. Det tycker jag 

Åland borde satsa på som ett delbrand av sitt huvudsakliga varumärke.    

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Inte förlitar vi oss på andra. Svanen är ålänningarnas mil-

jömärkning precis som alla medborgares i Norden. Svanen är en full-

komlig succé. Konsumenterna i Norden tittar efter svanen som miljö-

märke. Det som ltl Sundman tar upp när det gäller marknadsföring och 

när- och lokalproducerade produkter är kanske något helt annat. För att 

man ska få en trovärdig miljömärkning så ligger det jättemycket jobb 

bakom och stora, stora resurser.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! I vissa fall kan det löna sig att haka på redan befintliga 

miljömärkningar. När det gäller att framhäva lokalproducerade miljöva-

ror och tjänster och deras miljövänlighet så tror jag att det kan vara 

klokt att ha ett eget åländskt märke, som kan bli väletablerat på sikt. Det 

är inte lika dyrt och avancerat nuförtiden att etablera en miljömärkning 

med de marknadsföringskanaler som finns idag. Man kan ”nischa” sig 

och träffa rätt del av marknaden mycket mer effektivt än förut när det 

bara var masskommunikation som gällde. Det där kanske är lite utanför 

frågan, men det är intressant när det gäller den här typen av lagstiftning 

där man hjälper konsumenter att ta rätt beslut.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Där man hjälper konsumenter att ta rätt beslut, det 

är hela grundtanken med lagframställningen, att livscykeltänkandet ska 

slå igenom för olika produkter, speciellt hos de produkter som har med 

energi att göra. Om man läser närmare i framställningen så står det 

också när det här blir aktuellt på Åland. Det blir egentligen aktuellt i det 

fall då en åländsk näringsidkare importerar produkter utanför EU-

område och där det inom EU-området inte finns någon etablerad, auk-

toriserad representant för dessa produkter, dvs i praktiken väldigt säll-

an.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Tvärtom så blir lagen och är redan aktuell för alla typer av 

företag som sysslar med detaljhandel och erbjuder produkter åt konsu-

menter. Särskilt språkkraven blir aktuella om det blir problem, det finns 

ju en paragraf i lagen, jag vet inte om landskapsregeringen är medveten 

om det, som säger att i enspråkiga finska kommuner eller svenska 

kommuner får information bara finns på majoritetens språk. Det kom-

mer ju att innebära att om en vara i huvudskak säljs i det finska Finland 

så kommer det bara att vara information på finska. Då kommer 

åländska återförsäljare att ha stora problem med att erbjuda produkten 

på Åland för att det inte finns information på svenska. Läser man 20 § i 

den lag vi tänker sätta ikraft så förvånar det mig att det tvåspråkiga Fin-

land tillåter det. Jag är säker på att det kommer att innebära stora pro-

blem, särskilt för inhemska tillverkade produkter som det här också om-

fattar.  

Minister Roger Eriksson, replik 

I 2 § i vårt lagförslag står det om språkkravet. Det här ska läsas jämsides 

med 20 § i rikslagstiftningen. Svenska språket ska gälla här.  

Diskussionerna om att detta är mot språklagen eller att det här på nå-

got vis skulle vara unikt så har den här lagstiftningstekniken funnits ti-

digare, det har vi sett. Man kan av särskilda skäl bevilja undantag från 

språkkraven. Det är klart att den här frågan är viktig. Det är väldigt bra 

om utskottet går in på den här frågan på djupet och analyserar i vilka fall 

det faktiskt i praktiken har använts tidigare.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Inte är det ju så att en sådan här formulerad fullmakt kan 

anses vara tillräckligt begränsande. Är det då ett särskilt skäl t.ex. att en 

produkt är tillverkad i en region i Finland där det finns bara enspråkiga 

finska kommuner och därför har man information bara på finska, enligt 

20 §. ”Jaa… säger landskapsregeringen, det är väl nog ett särskilt skäl 

det, så det är okej.” Det är en formidabel katastrof om särskilda skäl kan 

tolkas så. Man måste absolut stränggera den här fullmakten och besk-

riva den i lag och i motivering om vad det för handlar om för typer av 

fall där man får göra undantag, om man alls ska göra undantag. Det 

enda undantag vi har idag i vår befintliga lagstiftning är just om produk-

ten är så pass enkel, t.ex. ett järnspett eller en slägga, då behöver det 

inte vara svenskspråkig bruksanvisning. I alla andra fall så måste det 

finnas på svenska, ju mera avancerad produkt ju större motiv för bruks-
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anvisning. Jag tror inte riktig att man har tänkt färdigt här. Man kanske 

rent av inte riktigt har tänkt på det här förrän man ”blada iväg” den här 

framställningen med den här formuleringen. Det finns nog anledning 

för utskottet att verkligen bry sig.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag har försökt upplysa ltl Sundman om den juri-

diska plattformen för kraven på svenska i samband med produkter och 

annat på Åland. Naturligtvis är självstyrelselagen basen för all vår verk-

samhet. Det finns inte någon paragraf i självstyrelselagen som ltl Sund-

man kan binda upp sitt resonemang kring. Däremot är jag helt överens 

med ltl Sundman i stort om hur svenska språket ska försöka tryggas. Vi 

vet ju att det finns en verklighet där ute där det dagligdags i varje butik 

förekommer brott mot de språkstadgar vi har redan vad gäller livsmedel 

och andra produkter när det gäller landskapslagen om att idka näring 

och produktssäkerhetslagstiftningen. Jag ser ju inte direkt det som revo-

lutionerande att landskapsregeringen vill ha möjlighet att bevilja undan-

tag där det uppenbart är onödigt att kräva anvisningar på svenska.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det kan jag hålla med om det gäller sådana fall i befintlig 

lagstiftning. Men med en sådan här formulering så vet man inte vad 

man anser att är särskilda skäl. Det är allvarligt att ge en sådan här vid 

fullmakt i en så här viktig fråga.  

När det gäller att Sundman inte har stöd för sitt resonemang i själv-

styrelselagen, jag hävdar att i ämbetsspråket ingår myndighetsinformat-

ion till medborgarna. Det här är ingenting annat än myndighetsinform-

ation som man påtvingar marknaden istället för att ge den information-

en själv. Om det skulle ha varit för 20 år sedan så skulle ett ministerium 

har gjort det här. Nu säger man åt marknaden; ni måste påföra den här 

myndighetsinformationen till medborgarna. Jag tycker absolut att 36 § 

är tillämplig och skulle vara det om man idag skulle formulera självsty-

relselagen. Vi har halkat bakefter och man har tolkat om självstyrelsela-

gen och hållit den verkligheten kvar som fanns när den skrevs och så har 

vi blivit utan det skyddet. Vi borde hävda vår rätt istället för att försöka 

argumentera för att motparten har rätt.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Sundman och jag är helt överens om de grundläg-

gande frågeställningarna. Därför ska jag inte desto mera kommentera 

tolkningen av ämbetsspråket.  

Jag pekar på att lagförslaget innehåller och snuddar vid en mycket 

allvarlig bit. Det särskilt gäller svenska språkets ställning och det är 

standardiseringsbiten. Och det är där, ltl Sundman, som vi har ett hot 

mot svenska språket i butiker etc. I och med att Högsta Domstolen har 

dragit undan mattan för lagtinget och landskapsregeringen att bl.a. hän-

visa till svenska standardiseringsnormer istället för att ta i bruk finska 

standardiseringsnormer. Som jag ser det är det där den stora språkstri-
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den är framöver, särskilt i och med att domstolens tolkningar kan ifrå-

gasättas på starka grunder. Här tror jag, ltl Sundman, att vi har en ge-

mensam sak. Här måste vi kräva en snabb ändring av självstyrelselagen 

så att möjligheten att trygga svenska språket säkras. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Generellt sett måste man kräva en ändring av självstyrel-

selagen så att den omfattar de här frågorna. Här är det språkskyddet 

som är viktigt för medborgarna. Inte är det så stor skillnad för medbor-

garna vad vi skriver för språk i våra brev till finska myndigheter och vad 

vi får för svar tillbaka, det ser ju inte medborgarna. Men en medborgare 

ser, när han eller hon köper en apparat, om det inte finns bruksanvis-

ning på svenska. Så detta är viktigare än det som vi ofta hävdar att är 

grundläggande. 

Att självstyrelselagen har stått stilla men utvecklingen har sprungit 

ifrån oss är ytterst olyckligt. Vi borde absolut inte ha strukit begreppet 

förklaring ur självstyrelselagen. Det som Högsta Domstolen nu gör, när 

det gäller standardisering och tekniska bestämmelser, det är just att för-

klara självstyrelselagen. Det är tyvärr så med Högsta Domstolen att man 

har rätt även när man har fel. Finlands konstitution tolkas av grund-

lagsutskottet, vår konstitution tolkas av Högsta Domstolen. Vi har 

ingenting längre att säga till om när vi strök begreppet förklaring. 

Sedan kan man också fråga sig varför det inte finns straffbestämmel-

ser? Om man bryter mot språket så gäller inte straffbestämmelserna i 

framställningen. Det måste man ju också titta på. Det måste ju vara 

straffbart att inte erbjuda svensk bruksanvisning på Åland. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitte-

ras till näringsutskottet.  

Tredje behandling 

2 Godkännande av avtalet med Turkiet för att undvika dubbelbeskattning 

Lagutskottets betänkande (LU 3/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 2/2010-2011) 

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 

3 Ändring av vallagstiftningen 

Lagutskottets betänkande (LU 1/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 28/2009-2010) 
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I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och därefter fö-

reläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs lagförslaget om ändring av vallagstiftningen för antagande i tredje behand-

ling. 

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 

4 Landskapslag om valfinansiering 

Lagutskottets betänkande (LU 2/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 29/2009-2010) 

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 valfinansiering 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. 

Första behandling 

5 Godkännande av stadgan för Internationella byrån för förnybar energi (IRENA) 

Lagutskottets betänkande (LU 4/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 3/2010-2011) 

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! De senaste 20-30 åren har det funnits en debatt om klimat på 

global nivå och en debatt om energianvändningen, särskilt med hänvisning 

till knappa resurser t.ex. olja. Man har då sökt olika lösningar på det globala 

internationella planet för klimatutvecklingen och växthuseffekten osv.  

De här diskussionerna har ofta lett till stora samlingar internationellt; i 

Brasilien, Köpenhamn och Mexiko. Utgångspunkten har varit att komma 

överens om bindande mål som är ganska precisa och det har inte lyckats. 

Ambitionen har antingen varit för höga eller missriktade beroende på hur 

man vill tolka det. Det har alltmer blivit en diskussion om att man skulle an-

vända sig av andra sätt att hantera klimat- och energifrågorna på. Det är in-
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riktat på att ha konkreta projekt. De senaste veckorna har man diskuterat en 

omläggning av hela klimatpolitiken på det globala planet.  

Detta har lett till en rad olika internationella organ som man har bildat för 

att kunna samordna klimat- och energipolitiken. IRENA, som är en engelsk 

förkortning för byrån för förnybar energi, bildades i Bonn i Tyskland för drygt 

ett år sedan, i januari 2009. Tyskland är på forsknings- och kunskapssidan ett 

ganska framgångsrikt land energiland. Man ville samla kompetensen och 

kunskapen för att kunna hjälpa andra länder, särskilt utvecklingsländer, med 

kunskap och rådgivning. 

Efter detta har den Europeiska Gemenskapen gått in i den här organisat-

ionen och också påtagit sig ett finansiellt ansvar. Långt över 100 länder har 

anslutit sig till det här. 

I den här presidentframställningen behandlas Finlands anslutning till 

IRENA. Åland har hörts i det här ärendet och man har konstaterat att Åland 

har intresse av att följa utvecklingen. Landskapsregeringen har också konsta-

terat att vi inte har några förpliktelser, ekonomiska eller andra. Det är en 

möjlighet för Åland att, via Finland och direkt via EU, dra nytta av det här ar-

betet.  

Lagutskottet har konstaterat att detta är någonting som är bra också för 

oss. Vi uppmanar landskapsregeringen att följa utvecklingen på det här om-

rådet när det gäller konkret arbete med förnyelsebar energi. Vi har själva all 

anledning att dra nytta av den kunskap som nu kommer att finnas samlad i 

den här institutionen.  

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? 

Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.  

Första behandling 

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

Lagutskottets betänkande (LU 5/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 5/2010-2011) 

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 tar mig friheten att behandla ärende nr, 6, 7, och 8 samti-

digt. Det handlar om likalydande avtal med Belize, Marshallöarna och Vanu-

atu. Det här är den typ av avtal som vi har behandlat i tidigare lagtinget och 

de följer OECD:s modellavtal. 

Det handlar till största delen om att utbyta skatteinformation för att man 

ska undvika skatteflykt, brottslighet och liknande. Det här är en del i en rad 

av avtal av den här typen. Det finns ca 30-40 avtal som Finland har genom-

fört tillsammans med övriga OECD-länder.  

Talmannen 

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 

7 Godkännande av avtalet med Marshallöarna om upplysningar i fråga om skatteären-

den 

Lagutskottets betänkande (LU 6/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 6/2010-2011) 

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

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

tet.  

Diskussion. Ingen diskussion. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen re-

miss. Ärendets första behandling är avslutad.  

Första behandling 

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

Lagutskottets betänkande (LU 7/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 7/2010-2011) 

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

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

tet.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. 

Ärendets första behandling är avslutad. 

Föredras 

9 Finlandskabeln 

Landskapsregeringens svar  
Ltl Camilla Gunells enkla fråga (EF 4/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid plenum den 15.12.2010 

För kännedom 

10 Ny blankettlag om fordon 

Landskapsregeringens framställning (FR 7/2010-2011) 

Talmannen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum 15.12.2010.  

11 Ändring av djurskyddslagen 

Landskapsregeringens framställning (FR 8/2010-2011) 

Talmannen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum 15.12.2010. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 15.12.2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 

13.54). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 27 är ledamöter närvarande. 

Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Jan Salmén på grund av 

deltagande i Folktingets styrelsemöte samt lagtingsledamoten Raija-Liisa Eklöw på 

grund av sjukdom. Beviljas.  

Föredras 

1 Val av landskapsrevisorer 

Val av fyra landskapsrevisorer och två ersättare för dem för finansåret 2011 (V 3/2010-2011) 

Enligt bestämmelserna i 3 och 4 §§ landskapslagen om landskapsrevisionen skall före 

finansårets ingång för finansåret 2011 väljas fyra landskapsrevisorer jämte två ersättare 

för dem. Inom föreskriven tid och i behörig ordning har till kansliet inlämnats endast en 

kandidatlista för valet. Listan upptar följande namn: Ordinarie revisorer: Tuula Matts-

son, Sven-Anders Danielsson, Eva Törnroos och Runa Lisa Jansson. Ersättare: Ant-

honio Salminen och Erik Schütten.   
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Enligt 51 § i arbetsordningen tillåts diskussion endast om kandidaternas valbarhet och 

valets laglighet i övrigt. Diskussion. Ingen diskussion.  

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

en särskild valförrättning. Talmannen förklarar därför de på kandidatlistan upptagna 

fyra första kandidaterna valda till ordinarie landskapsrevisorer för finansåret 2011. Till 

ersättare för dem förklaras också de två följande kandidaterna upptagna på listan valda. 

Antecknas.  

Remiss 

2 Ny blankettlag om fordon 

Landskapsregeringens framställning (FR 7/2010-2011)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Minister Veronica Thörnroos 

Talman! Bästa lagtingsledamöter, redan 1976 ratificerade Finland Genèveö-

verenskommelsen som rör typgodkännande av utrustning och delar till mo-

torfordon. Det här gjorde man därför att man ville förenhetliga marknaden. 

Man har fortsatt med samma förfaringssätt i samband med EU-anslutningen 

och det förde inte med sig någon väsentlig förändring. Det tidigare ingångna 

reglementet återspeglas till stor del i EU-direktiven. 

Landskapregeringen har valt att till Ålands lagting föra fram en blankett-

lag. Genom förslaget blir delar av rikets fordonsslag gällande i landskapet och 

fordonslagstiftningen uppdateras så att den överensstämmer med EG-rätten. 

I dagsläget är det vägtrafiklagen som har legat till grund, vilket har medfört 

att det finns ett antal direktiv som inte har kunnat implementerats i land-

skapet p.g.a. vägtrafiklagens konstruktion. Den är för snäv vad gäller delege-

ringsrätten.  

Fordonslagstiftning är ett område som är strikt reglerat, vilket gör den 

åländska självbestämmanderätten mycket begränsad. Det avsnitt i fordonsla-

gen som behandlar periodiska besiktningar och fordonsregistrering ska inte 

tillämpas i landskapet. På dessa områden, som mera direkt rör den enskilda 

ålänningen, föreslår landskapregeringen att landskapet även i fortsättningen 

har en egen lagstiftning. Avsikten är att lagen ska träda ikraft så snabbt som 

möjligt. I och med att lagen träder ikraft så implementeras också de fyra EG-

direktiven som nu ligger till grund och inte är implementerade i vår egen lag-

stiftning. Tack.  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Det är två saker som jag vill ta upp i det här anförandet. Det är 

precis som ansvariga ministern sade, när det gäller fordonskonstruktion och 

tekniska detaljregleringar av den arten, så är det mesta reglerat av EU. Den 

åländska självbestämmanderätten är synnerligen begränsad, det håller jag 

med om. Det har lett till att landskapsregeringen har gjort den avvägningen 

att man använder sig av blankettlagstiftning här.  

Tittar vi på trafiklagstiftningen så har vi tre lagar som styr det här området, 

varav två lagar är åländsk lag och den tredje är en lagstiftning där vi är utan 

kontroll, dvs blankettlagstiftning. 
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Jag uppmanar lagutskottet att föra en principdiskussion om det här. Här 

har vi igen ett exempel på två lite olika politiska världar som möts. Vi har den 

parlamentariska gruppens betänkande som ligger i botten, det under vtm 

Gunnar Janssons ledning där vi vill flytta fram de åländska positionerna. Jag 

hör till dem som tycker att detta med blankettlagstiftning är av ondo om vi 

ska få ett fungerande självstyrelsesystem. Jag förstår resonemanget, det kan 

vara lindrigt och det kan vara bekvämt att använda blankettlagstiftning men 

för dem det berör blir det väldigt svårt att veta vad som sist och slutligen rik-

tigt gäller i och med att man har olika regelverk som man måste hålla kontroll 

på. Jag hoppas att lagutskottet kan föra en principdiskussion om detta med 

blankettlagstiftning kontra icke blankettlagstiftning. 

Herr talman! Jag har också en invändning i sak. Jag noterade att ltl Roger 

Jansson sade en gång tidigare att man kunde använda blankettlagstiftning 

också när det gäller svensk lagstiftning. Jag är inte helt säker på detta men 

man har åtminstone möjlighet att använda texterna såsom de är formulerade. 

Det ju EG-rätten som ligger i botten. Jag vill säga, innan någon kopplar på 

några nationalistiska värderingar i det här uttalandet, att det inte alls är så 

ifrån min sida. Det är en pragmatisk syn på detta. De som sysslar med att im-

portera bilar och bygga om bilar framhåller alltid att Finland har världens 

mest invecklade fordonslagstiftning. Jag hoppas att man också när det gäller 

det här kan titta på det ifrån lagutskottets sida.  

För att nämna ett konkret exempel, t.ex. när man importer en relativt ny 

pickup ifrån Sverige, som uppfyller alla normer som gäller inom EU, så måste 

man ändå kapa av flaken för att den är två centimeter för lång, bilen uppfyller 

inte finsk fordonslagstiftning.  

Sammanfattningsvis, herr talman, jag hoppas att lagutskottet kan föra en 

principdiskussion om det är till gagn för den åländska självstyrelsen och om 

det är till gagn för de åländska medborgarna att vi har tre olika lagar, av olika 

art, inom ett politikområde, i det här fallet trafikpolitiken. Och att man också 

ifrån lagutskottet ser om man på något sätt kan få till stånd en förenklad for-

donslagstiftning. Den finska fordonslagstiftningen, som vi nu gör tillämplig 

genom det här förslaget, är allt annat än enkel.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Jag delar ltl Anders Eriksson synpunkt att man bör ha en 

pragmatisk syn på lagstiftning och alltid försöka komma ihåg att det är 

för brukaren som vi lagstiftar, så är det tänkt. I den bästa av världar 

skulle jag också önska att den blå lagboken var så stor och så tung så att 

alla de lagar vi behöver skulle rymmas i den. Men den verklighet som jag 

befinner mig, tillsammans med mina kollegor i landskapsregeringen, är 

en ekonomisk verklighet som inte i dagsläget möjliggör tillgången till 

obegränsade lagberedningsresurser. Därför har vi i det här fallet valt att 

föra fram en blankettlagstiftning.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag kan förstå situationen. Jag ser att de framställningar som kommer 

från landskapsregeringen mest är lagframställningar som är baserade på 

överhängande EU-domar, EU-normer eller EU-rätter som inte är upp-

fyllda. Det finns många andra typer av lagstiftning som åtminstone jag 

skulle vilja se, och även lagstiftning som de facto tar bort onödig lag-
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stiftning. Lagboken behöver inte vara så stor och så tung som möjligt. 

Det gäller att få en så välfungerande vardag som möjligt för de åländska 

medborgarna. Det är mot den bakgrunden som jag vill att lagutskottet 

ska föra en principdiskussion om det kloka i att ha blankettlagstiftning 

när det gäller det här området.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Talman! Man kan hålla med ltl Anders Eriksson om att man gärna skulle se 

egen lagstiftning också på detta område. Samtidigt kan man hålla med mi-

nister Thörnroos om att det är otroligt resurskrävande och det ger oss i prak-

tiken väldigt lite handlingsutrymme. Det finns dock detaljer i den här lagen 

där det är väldigt viktigt att använda det handlingsutrymmet som självstyrel-

sen ger. När man ser i lagen som sätter den här lagen ikraft har man räknat 

upp de flesta. Man har också fört in annan terminologi, det heter t.ex. inte en 

likbil utan det heter begravningsbil. Däremot har man missat begreppet 

brandbil. Jag skulle tro att det är vedertaget i dagens lagstiftning. Nu kommer 

alltihop att heta räddningsbil även de som på Åland kallas brandbilar som de 

kallas i Sverige också. Det är en detalj. 

Överlag är det väldigt svårt som lagstiftare att överblicka om själva blan-

kettlagen är tillräcklig i sina undantag. Det skulle kräva betydligt mera stu-

dium av den här lagen.  

En sak, som jag ser direkt, och som är jätteviktigt att man tittar på i utskot-

tet, är 4 § där man pratar om museifordon som mycket korrekt hette veteran-

bilar på Åland och det sägs också lagen. Det står det så här; "ett besiktnings-

ställe godkänner på basis av ett utlåtande som utförs högst sex månar tidi-

gare av en landsomfattande registrerad museifordonsförening som ett mu-

seifordon för vilket det har förflutit minst 30 år osv." Det här betyder att be-

hörigheten för att veteranbesikta som Ålands motorklubb har tills den här la-

gen träder ikraft kommer att upphöra. Ägare till veteranfordon är hänvisade 

till motsvarande finska organisationer. De här är ytterst olyckligt. Det finns 

många fina veteranbilar och motorcyklar på Åland som har besiktats av de 

besiktningsmän som Ålands motorklubb har anlitat. Det skulle vara synd om 

man avvecklar den verksamheten. Här måste lagen ge ett undantag, vilket jag 

inte kan se att den gör.  

När det gäller veteranbesiktning på Åland så ska det ske av landskapsrege-

ringen godkända aktör, vilket är Ålands motorklubb i det här fallet, så att 

man inte blir tvungen att anlita en landsomfattande dito. Det är en viktig de-

talj som absolut måste ändras. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag vill tacka ltl Danne Sundman för hans inlägg här i debatten. 

Jag delar till fullo den åsikten att det är svårt att få ett totalgrepp om 

lagstiftningen, när man delvis har egen lagstiftning och delvis har blan-

kettlagstiftning. 

När det gäller 24 § museifordon så har det inte varit landskapsrege-

ringens avsikt att frånta besiktningsmöjligheter av veteranfordon på 

Åland. Om det är resultatet av 24 § så kommer jag själv i samband med 

hörande i lagutskottet att påtala att i så fall bör en förändring ske. Det är 
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inte meningen att man ska behöva använda sig av riksmyndigheter för 

kontroll av veteranfordon. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är bra om ministern i utskottshörande kan påpeka det 

också. När man läser 24 § måste det ju läsas så att det inte längre duger 

med Ålands Motorklubb. Det är viktigt att det ges ett undantag i en pa-

ragraf i själva blankettlagen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag hade tänkt begära replik är det gäller 24 § men jag hann 

inte med. Det finns exempel på den här typen av formuleringar, landsomfat-

tande, som också t.ex. inkluderar föreningar på Åland. I det här fallet så 

måste det vara avsikten, vilket också framgick av ministerns svar. Motorklub-

ben har besiktningsfullmakter och så borde det förbli. Jag kan förutsäga re-

dan nu att lagutskottet kommer att precisera.  

Sedan när det gäller blankettlag har vi diskuterat den frågan ganska ingå-

ende i lagutskottet. Det finns skrivningar om det. Nu minns jag inte helt sä-

kert hur pass omfattande de var i samband med det som vi kallar ordnings-

paketet. Jag vill nog säga för min del att blankettlagstiftning är en teknik som 

kan användas på många olika sätt. Det finns ofta en missuppfattning om att 

blankettlag betyder att man antar rikslagen med dess kommande förändring-

ar istället för att utnyttja blankettlagsmöjligheten för att föra in de självstyrel-

sepolitiska frågor som man vill att ska finnas i lagen. Det här är en viktig 

principiell fråga. För min egen del ser jag nog att det är viktigt att man inte 

ser det i svart eller vitt, utan ser på de praktiska pragmatiska konsekvenserna 

av att man använder olika lagstiftningstekniker. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag har också sagt många gånger att man måste ha en praktisk syn på 

saker och ting. Tittar man på de tekniska beskrivningarna över fordon så 

är det inte detta som vi kanske kan driva den största självstyrelsepoliti-

ken på. I grund och botten ser jag också att det finns ett sakproblem här, 

dvs att den finska fordonslagstiftningen är oerhört komplicerad. Jag 

hoppas att lagutskottet kan titta på den biten. 

När det gäller detta med blankettlagstiftning så om vi fullföljer de 

tankar som finns i den parlamentariska kommittén, under vtm Gunnar 

Janssons ledning, så krävs det helt andra resurser på lagberedningen än 

vad vi har idag. Också mot den bakgrunden tycker jag att lagutskottet 

igen kan föra en principdiskussion om hur vi vill att de här frågorna ska 

se ut också framöver. Och inte bara hur det är just idag, att man lyckas 

hanka sig fram, att man lyckats klara sig undan fällande EU-domar och 

att man med nöd och näppe lyckas implementera de mest akuta EU-

direktiven. Utskottet kan föra en principdiskussion över hur vi vill att 

lagstiftningen ska se ut framöver. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras 

till lagutskottet.   
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Remiss 

3 Ändring av djurskyddslagen 

Landskapsregeringens framställning (FR 8/2010-2011)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. God-

känns?  

Diskussion. 

Minister Katrin Sjögren  

Herr talman! Landskapsregeringen förslår att djurskyddslagen ändras. De 

förslagna ändringarna innebär att det nya direktivet om slaktkycklingar eller 

broiler implementeras i åländsk lagstiftning samt att förordningen om skydd 

av djur under transporter blir tydligare. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyn-

dighet (ÅMHM) får det fulla ansvaret för omhändertagande av tillvaratagna 

djur i landskapet. I dag ligger ansvaret på polisen i samråd med ÅMHM.  

Rådets direktiv om fastställande av minimiregler för skydd av slaktkyck-

lingar skulle ha varit genomfört i medlemsländerna senast den 30 juni 2010. 

Finland och landskapet har fått en officiell anmärkning av kommissionen an-

gående genomförandet av direktivet. I riket har alldeles i dagarna proposit-

ionen överlämnats till riksdagen. 

Slaktkycklingar har inte reglerats i EU tidigare i ett eget direktiv. Direktivet 

gäller för gårdar med mer än 500 slaktkycklingar. Direktivet om slaktkyck-

lingar kräver att effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner 

finns. I dagsläget finns det inte i landskapet företag som föder upp slaktkyck-

lingar.  

 Rådets förordning om skydd av djur under transport är materiellt direkt 

tillämpligt. Det gäller direkt och kräver som sådant inte något genomförande 

i landskapslagsstiftningen.  

I vissa fall är innehållet i en EG-förordning sådant att det behöver kom-

pletteras med nationell reglering för att kunna tillämpas. Bestämmelser har 

tillkommit för att klargöra vilken myndighet som sköter vilka bestämmelser 

enligt EG-förordningen. 

EG-förordningen syftar till att reglera transport av levande ryggradsdjur 

som har samband med en ekonomisk verksamhet inom Europeiska unionen 

på ett sådant sätt att djuren inte riskerar att skadas eller orsakas onödigt li-

dande och att djuren transporteras under sådana förhållanden att deras be-

hov är tillfredsställda.  

Lagstiftningen om skydd av djur under transport förbättras i och med att 

man anger berörda parter och deras ansvarsområden, inför kraftigare åtgär-

der för godkännande och kontroll samt fastställer strängare bestämmelser 

som gäller under transport.  

EG-förordningen utvidgar ansvarsområdena för djurens välbefinnande till 

att omfatta alla som deltar i transporten, inklusive förloppet före och efter 

själva transporten. Alla dessa personer ska se till att lagen följs i all verksam-

het som faller under deras ansvar. EG-förordningen gäller därför transportö-

rer, transportorganisatörer, chaufförer och djurhållare t.ex. personalen vid 

uppsamlingsställen, marknader och slakterier samt uppfödare.  

Alla berörda aktörer och deras personal ska få lämplig utbildning. Särskilt 

chaufförer och medföljande personer ska kunna uppvisa ett kompetensbevis 

som de fått efter fullföljd utbildning om djurs välbefinnande under transport. 
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Kompetensbeviset utfärdas efter godkänd examinering av ett oberoende or-

gan som godkänts av den behöriga myndigheten. Det räcker således inte med 

att ha kompetens att köra tunga fordon, man måste också ha basal kompe-

tens när det gäller djuren och deras behov.  

För alla djurtransporter som är längre än 65 km ska transportören ha ett 

tillstånd som utfärdats av den behöriga myndigheten. På Åland är den myn-

digheten ÅMHM. För att få ett sådant tillstånd måste de sökande kunna visa 

att de i tillräcklig utsträckning förfogar över lämplig personal, utrustning och 

driftsförfaranden. 

För längre transporter som tar över åtta timmar ska de sökande dessutom 

kunna visa bl.a. följande handlingar: kompetensbevis för chaufförer och med-

följande personer, förhandsgodkännande av transportmedlet innan det tas i 

bruk, information om hur fordonens förflyttningar kan spåras och registre-

ras, beredskapsplaner för nödsituationer. Dessa tillstånd är giltiga i fem år. 

De utformas enligt en harmoniserad modell för ett europeiskt tillstånd och 

införs i ett elektroniskt register som är tillgängligt för myndigheterna i alla 

medlemsstater.  

När det gäller långa transporter genom flera medlemsstater ska transpor-

törerna bl.a. vara försedda med en färdjournal som fylls i av transportorgani-

satören enligt en harmoniserad modell och som innehåller en rad uppgifter 

om transporten. De behöriga myndigheterna ska utföra kontroller under vik-

tiga delar av transporten, bl.a. vid utförselställen och gemenskapens gräns-

kontrollstationer. Dessutom får kontroller utföras när som helst under den 

långa transporten stickprovsvis eller målinriktat. 

Genom EG-förordningen införs strängare bestämmelser för transporter 

som varar längre än åtta timmar. Dessa bestämmelser gäller både fordon och 

djur. 

I EG-förordningen finns krav på bättre utrustning i fordonen. De ska bl.a. 

förses med ventilation, registrering av temperaturen, varningssystem, ständig 

tillgång till vatten, bättre förhållanden för transport av levande djur på fartyg. 

Transport av vissa djur är förbjudet. Detta gäller mycket unga djur (kalvar 

under tio dagar, smågrisar under tre veckor och lamm under en vecka) såvida 

de inte ska transporteras en kortare sträcka än 100 km. Det är även förbjudet 

att transportera dräktiga hondjur i slutet av dräktighetstiden eller hondjur 

som fött den senaste veckan. Vidare förbättras förhållandena för hästar under 

långa transporter. Under längre transporter är det nödvändigt att djurens las-

tas av, utfodras, vattnas och ges möjlighet till vila.  

Herr talman! Djurtransporter inom unionen har fått mycket hård kritik 

och medborgarna har reagerat med kraft och tagit avstånd från inhumana 

djurtransporter. Det här regleras nu upp.  

Herr talman! Förändringar i djurskyddslagen beträffande broiler och 

slaktkycklingar berör behörighet och bokföring av produktionsdjur. Bokfö-

ring handlar om medicinsk behandling samt bokföring av döda produktions-

djur.  

Landskapsregeringen föreslår bestämmelser om utbildning av djurhållare 

och djurägare till mer än 500 broiler, att det ska finns övergångsbestämmel-

ser. Och att de som har tre års praktisk erfarenhet inte behöver utbilda sig om 

de ansöker till ÅMHM inom ett år efter ikraftträdande. 

Herr talman! Ansvaret för omhändertagande av tillvaratagna djur överförs 

från att ha ordnats av polisen i samråd med djurskyddsansvarig tjänsteman 
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vid ÅMHM till att helt ordnas av ÅMHM. I nuläget finns några burar för för-

varing av sällskapsdjur hos polisen men övriga utrymmen som behövs saknas 

där. Ålands djurskyddsförening hjälper i polisen och ÅMHM med motta-

gande av herrelösa hundar och kattor för tillfällig skötsel, ordnande av vete-

rinärvård och ordnande av nya djurhem. Djurskyddsföreningen gör ett stort 

och viktigt arbete med ett litet ekonomiskt stöd från miljömedicinska enhet-

en.  

Landskapsregeringen är positiv till att ett djurskyddshem skapas i privat 

regi. 

Slutligen förslagets verkningar. När det gäller transporter över åtta timmar 

är det endast transporter till och från Åland som kan komma att beröras, inte 

transporter inom landskapet. Den här uppregleringen av transporterna så är 

också efterfrågat från näringen eftersom det här blir ett heltäckande system 

så måste vi också ha system som fungerar på Åland att man kan bli godkänd 

transportör.  

För delar av EG-förordningen har redan ÅMHM enligt gällande lag ansvar. 

Detta ansvar följer av ett tidigare EG-direktiv om djurtransporter som är im-

plementerat och nu ersätts med den nya EG-förordningen. Detta kommer att 

innebära en del merarbete för ÅMHM med intyg för transportörer, intyg för 

fordon och arbete som följer av delvis nya regler om kontroller och inspekt-

ioner. Ett mindre merarbete finns för landskapsregeringen med utfärdande 

av intyg över transportutbildning. En del merarbete med utbildning finns 

också för de näringsidkare som deltar före, under eller efter transporten.  

På Åland finns för närvarande inte några anläggningar som omfattas av di-

rektivet om minimiregler för skydd av slaktkycklingar. EG-direktivet om 

slaktkycklingar medför inte kostnader för myndigheter eller näringsidkare i 

nuläget. 

Överföringen av ansvaret för omhändertagande av djur till ÅMHM från po-

lisen är kostnadsneutral för landskapet. I allt ger lagframställningen och för-

slaget ett bättre djurskydd. Tack.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det var en texttrogen presentation av det här lagförslaget. Till 

vissa delar är den en nullitet t.ex. slaktkycklingar. Det finns väl inte några an-

läggningar på Åland som idag är så stora att de faller under bestämmelserna? 

Det enda som jag egentligen funderar över är ordet "broilar". Ska vi faktiskt 

använda oss av en sådan svenska? Jag förstår att det är analogt med uttrycket 

slaktkycklingar, så varför inte använda det? Jag ber att utskottet tittar på den 

språkliga sidan av saken. 

Det är en otrolig byråkratisering av djurtransporterna och hanteringen av 

slaktkycklingarna. Det är inte någon reell bestämmelse egentligen, så det spe-

lar inte så stor roll att man avviker. I rikslagen blir det framöver så att de som 

sysslar med uppfödning och sköter slaktkycklingar också ska vara utbildade. 

Här på Åland går man in för att det räcker om djurägaren eller den som har 

anläggningen har utbildning. Om man inte har utbildningen och man har an-

läggning från tidigare, så ska övergångsbestämmelserna göra att man inte 

behöver utbilda sig heller. Landskapsregeringen har verkligen lagt sig på en 

miniminivå här, vilket kanske inte gör någonting heller.  

Däremot är det obegripligt att om det skulle finnas en anläggning och en 

skötare begår ett djurskyddsbrott eller döms för något slags djurplågeri så är 
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det konstigt om det är en person som inte har utbildning. Ägaren skulle då 

tydligen inte bära något ansvar, såsom jag läser det här.  

Nåja, det där är tydligen teori. I den mån utskottet hinner så är det intres-

sant att se om man har synpunkter på detta. Sedan är det bokföringen av 

produktionsdjuren osv.   

Herr talman! Sedan är det frågan om tillvaratagandet av djur. Det är ju en 

het dröm för många djurvänner på Åland att det skulle finnas ett fungerande 

djurskyddshem. Jag tror att det till och med är så att djurskyddslagen har så-

dana bestämmelser som säger att vi ska ha ett djurskyddshem. Det har varit 

skrivet att polisen och ÅMHM ska göra ett första omhändertagande. Sedan 

ska djuren föras över till ett djurhem. Men i praktiken har väl polisen aldrig 

tagit hand om några djur så att de förvarar dem några dagar på polisstation-

en. Det är en grupp aktivister, djurskyddsmänniskor som i praktiken har 

skött hela djurskyddet för Ålands del. Det är tydligen ett väldigt omfattande 

arbete. Det är också ekonomiskt rätt betungande. De som är engagerade i 

detta gör en stor uppoffring. De är inte så många och de tycker att det börjar 

bli lite för tungt bära det här stora ansvaret på sina axlar. 

Den här skrivningen som finns här, att ÅMHM ska bli huvudansvarig, den 

är rent kosmetisk. I praktiken tar inte landskapet något som helst större an-

svar för att omhänderta och skydda bortsprungna eller herrelösa djur. 

ÅMHM skriver också ett utlåtande; "de har inte någonting emot att ta det 

här ansvaret men en förutsättning är dock att extra resurser beviljas och 

ringmärks så att utrustnings-, lokal och personalfrågan kan lösas. I dagens 

läge saknar ÅMHM dessa resurser." Jag skulle nog vilja påstå att det är en 

bluff att regeringen på det här sättet löser den här frågan. Det är lite tråkigt. 

Jag tycker nog att samhället kunde klara av detta på ett bättre sätt. I moti-

veringarna så upprepar landskapsregeringen en skrivning som de har i sitt 

handlingsprogram. Jag har förstått att man inledningsvis, när den här rege-

ringen började sitt arbete, var man ganska generös och lovade lite vitt och 

brett att man skulle lösa den här frågan. Nu låter det lite annorlunda.  

Det är klart att det skulle vara en dröm för landskapsregeringen om någon 

privat skötte om det praktiska arbetet och vi fick beslut om hur det ska gå till. 

Men det tycker jag inte att är schyst.  

Jag ber utskottet höra representanter från Ålands djurskyddsförening. De-

ras önskemål är givetvis att det skulle finnas ett samhällsdjurskyddshem. Nu 

finns ett hem i Gottby, där samhället bidrar till hyran, men det är egentligen 

för långt ifrån stan, säger man. Djurskyddshemmet borde vara närmare stan. 

Man tar framförallt hand om bortsprungna kattor och en del hundar. Sedan 

har man ganska dyra veterinärkostnaderna i det här hemmet, för man måste 

ju granska djuren medicinskt och få dem i skick om man ska förmedla dem 

vidare, vilket man nog lyckas med. Men det är under stora uppoffringar.  

Sedan en sista kommentar, herr talman, det är om alla tillstånd och kom-

petenskrav. Nu ålägger landskapsregeringen tydligen ÅMHM att också börja 

utbilda folk som jag förstår saken rätt. Men det är väl lite omöjligt? Det måste 

nog vara en annan organisation. Jag tycker att det verkar som om regeringen 

inte har klart för sig hur det här ska gå till i praktiken. Det rör sig förstås om 

ganska få personer. Men i alla fall kräver bestämmelserna att de som deltar i 

transporterna ska ha en viss kompetens som ska vara tenterad. Här bör nog 

utskottet noga granska vad regeringen egentligen vill och hur de tänker ordna 

det. 
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Det ska också föras ett nationellt register över just transportörer. Det ska 

vara tillgängligt i hela gemenskapen för kontroll. Då är frågan om det är 

ÅMHM som ska hålla ett eget register eller om vi ska vara en del av riksre-

gistret? 

Till synes verkar man följa och uppfylla direktiven, men i praktiken så är 

det mycket som inte är klarlagt här, tycker jag. Det är mera skrivningar som 

inte täcker upp verkligheten. Djurskyddsfrågan gränsar till en bluff i den här 

skrivningen. Några direkta åtgärder på basen av det här kan man inte se att 

det resulterar i. Tack, herr talman!   

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Tänk vad mycket trevligare det skulle vara om ltl Barbro 

Sundback frågade istället för att komma med oresonliga vettlösa påstå-

enden. Att landskapsregeringen bluffar, vad är det för stil egentligen?  

När det gäller djurskyddet på Åland och ett djurskyddshem så har det 

inte fungerat under många år. Man försökte också under förra land-

skapsregeringen att ta tag i den här frågan. Det här är första pusselbiten 

att föra över ansvaret från polisen till ÅMHM. Polisen har inte några 

möjligheter eller ens tänker i framtiden att man kan bevara djur på det 

viset. Det är ÅMHM som ska få ansvaret, det år ÅMHM som har veteri-

närer och kan bistå djur som behöver veterinärhjälp. Sedan ska vi fort-

sätta att undersöka spåret med ett privat djurskyddshem, förstås med en 

del samhällsmedel i potten.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det står ju i texten; ” Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska 

ordna förvaring och tillfällig skötsel av herrelösa hundar, katter och 

andra husdjur som tillvaratagits. Tillvarataget husdjur ska förvaras 

minst 15 dagar, varefter djuret kan säljas, överlåtas på annat sätt eller 

avlivas. Beslut om försäljning, överlåtelse och avlivning fattas vid 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, som också verkställer en 

eventuell avlivning”.  ÅMHM ska ordna förvaring, med vilka pengar? 

Det står ju klart att ÅMHM ska ordna förvaring. Men de har inte pengar 

för det. Det tycker jag att är en bluff.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Tills vi får det ordnat med ett privat djurskyddshem så 

fortsätter det som förut. I dagsläget ger miljömedicinska byrån stöd till 

djurskyddsföreningen. Där för vi diskussioner med djurskyddsförening-

en och vi ska diskutera vidare med ÅMHM, så att vi får en kedja i hela 

systemet. Sedan kommer vi fortsättningsvis att behöva hjälp av polisen 

och av privata personer som tar emot herrelösa katter. Djurskyddsför-

eningen kommer också att vara en viktig pusselbit i det sammanhanget, 

men de ska inte behöva ha myndighetsansvaret såsom det har varit i 

åratal. I Sverige och Finland är det här en kommunal angelägenhet. Jag 

ska nu försöka se till att det här börja fungera enligt lagens anda och 

mening 

Herr talman! När det gäller utbildningar så står det i framställningen: 

”Landskapsregeringen föreslår likaså att respektive intresseföreningar 

kan anordna kortkurser på Åland. Landskapsregeringen ska god-

känna prov och examinator för djurtransportörer”. Ingalunda ska 
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landskapsregeringen anordna utbildningarna. Det här har näringslivet 

helt klart för sig i dagsläget.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det står att man ska ordna förvaring. ÅMHM ska ordna 

förvaring och under 15 dagar kunna ta hand om djur. Så säger lagen. 

Men det finns inga pengar för det. 

ÅMHM säger i sitt utlåtande; ”en förutsättning är dock att extra re-

surser beviljas och ringmärks så att utrustnings-, lokal- och personal-

frågan kan lösas. I dagens läge saknar ÅMHM dessa resurser.” Jag 

menar att det är bluffen. 

Sedan om utbildningen, visst kan man ålägga transportörer och dem 

som har intresse av det här. Jag tycker nog att samhället måste komma 

emot med de här kurserna, som också internationellt måste godkännas. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Inledningsvis kan jag stöda det som ltl Barbro Sundback förde 

fram om att man i social- och miljöutskottet hör representanter från Ålands 

djurskyddsföreningar när det gäller den biten, det tycker jag att är viktigt. 

Det är med den här framställningen som med de flesta att alla mynt har två 

sidor. Det här handlar om kycklingproduktion och grundregeln är transporter 

över åtta timmar. Egentligen berör inte det Åland så hemskt mycket i grund 

och botten. Det här är någonting som borde vara en konkurrensfördel om vi 

ser till hur situationen är på Åland.  

Det har varit mycket kritik hos medborgarna ute i Europa när det gäller 

djurtransporter. Man kör levande djur runt halva Europa.  

Jag var själv för två veckor sedan i Belgien. Visst blir man lite förvånad när 

man ser att det kommer djurtransporter körande vid minst tre grader, i full 

fart på motorvägen, med i stort sett bara har ett galler runt buren. Visst rea-

gerar man lite med den syn på djurhållning som vi har här uppe. 

Blir det här en konkurrensfördel eller blir det inte? Jag är tyvärr lite osäker 

på det. Tittar vi på förslagets verkningar hur det kan beröra dem, om det 

skulle finnas någon broilerproduktion i landskapet, så sägs det för det första 

så här: ”Detta kommer att innebära en del merarbete för ÅMHM med intyg 

för transportörer, intyg för fordon och arbete som följer av delvis nya regler 

om kontroller och inspektioner. Ett mindre merarbete finns för landskaps-

regeringen med utfärdande av intyg över transportutbildning. En del mer-

arbete med utbildning finns också för de näringsidkare som deltar före, un-

der eller efter transporten.” Det är ju hela kedjan det handlar om sist och 

slutligen. Det kan också bli lite merarbete för dem. 

Tittar man på de nya paragraferna 6b så sägs det så här: ”En fysisk person 

som äger eller håller broilar och ansvarar för skötseln av minst 500 fåglar 

ska ha en utbildning som minst motsvarar en av behörig nationell myndig-

het fastställd examen inom lantbruksbranschen, med köttfjäderfä som spe-

cialiseringsområde. ”Jag håller med ltl Barbro Sundback om att man borde 

titta på ordet broilar.  

Nu var detta en rätt stor nisch här på Åland för inte alls länge sedan. Ty-

värr, av olika orsaker, finns det inte mycket kvar av det. Men är det någon 



  

708 

som skulle vilja starta upp produktion så finns det ju inte möjligheter att er-

bjuda den här utbildningen i landskapet såsom det ser ut idag.  

Det sägs också i den andra nya paragrafen 6c så här: ”Den som äger eller 

håller produktionsdjur ska föra bok över den medicinska behandling som 

givits produktionsdjuren och över antalet döda djur. Bokföringen över den 

medicinska behandlingen ska bevaras minst fem kalenderår och bokföring-

en över antalet döda djur minst tre år efter utgången av det år då den sen-

aste anteckningen om ett djur gjordes i bokföringen. Bokföringen ska på be-

gäran uppvisas.” Med det här vill jag peka på att de krav som EU-

medlemskapet för med sig när det gäller EU-stöd är en del, miljökraven är en 

annan del och djurskyddskraven som det handlar om här är en tredje del 

mm. Allt detta ska givetvis skötas. Tar man en broilerproducent eller en jord-

brukare så är det många av dem som har en arbetsmängd som nästan alla öv-

riga skulle finna helt orimlig. Det som har gjort att man har hållit på är fri-

heten inom näringsutövningen, det har uppvägt nackdelarna. Men den fri-

heten har ju långt försvunnit. Därför vädjar jag till social- och miljöutskottet 

att man också kan beakta den här sidan. Det är kanske något som näringsut-

skottet skulle ha tittat på. Vi vet aldrig hur framtiden kommer att se ut när 

det handlar om den här typen av produktion. Det kanske kan finnas ett eko-

nomiskt intresse, någon som hittar en nisch igen. Jag hoppas att social- och 

miljöutskottet också tittar på de näringspolitiska aspekterna.  

Låt mig till sist, herr talman, ta upp paragraf 58 om djurskyddsförseelser. 

Det fanns fem punkter tidigare. Jag kan helt kort ta de nya punkterna som 

har tillkommit.  

Man kan dömas till böter för djurskyddsförseelse om man inte uppfyller de 

fem tidigare punkterna. De nya punkterna låter så här: 6) försummar att an-

söka om det tillstånd, 7) bryter mot den anmälningsskyldighet, 8) försummar 

att ansöka om intyg, 9) försummar att ansöka om kompetensbevis, 10) bryter 

mot skyldigheten att i transportmedlet medföra handlingar, 11) bryter mot 

den skyldigheten att lämna uppgifter.  

Med detta, värderade lagting, vill jag peka på att en yrkesutövare kan få 

ganska stora böter, inte alls p.g.a. av att man missköter sin djurhållning på 

något sätt, utan för att man helt enkelt inte klarar av byråkratin. Så ser verk-

ligheten ut för den här typen av näringsutövning.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Till det sista, punkterna som ltl Anders Eriksson räknade 

upp så är tagna direkt ur direktivet. Som ltl Anders Eriksson påpekade 

så är det här transporter som inte direkt kan beröra Åland. Det kan ju 

finnas företag som är stationerade på Åland och som kanske sysslar med 

djurtransporter. Min uppfattning är att det finns ett ganska starkt med-

borgarkrav att reglera djurtransporterna i EU. Allmänheten fick för fem, 

sex år sedan se fasansfulla bilder på hur man transporterade djur kors 

och tvärs över Europa. Byråkrati eller inte, jag uppfattar att kommiss-

ionen har lyssnat på medborgarna i Europa.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är sant. Jag håller med om att det var fasansfulla bilder. Jag delgav 

ju lagtinget en situation själv som jag upplevde bara för två veckor sedan 
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och som jag reagerade över. Det var någonting som man aldrig skulle 

göra här.  

Tittar man på det här så är det lite som när laxfisket försvann. Man 

skulle skydda tumlare, som överhuvudtaget inte fanns i åländska vatt-

nen. Det var det som ledde till att laxfisket försvann.  

Här har vi också massor av direktiv som ska implementeras fast vi vet 

att det sist och slutligen inte berör Åland. Med tanke på det tidigare 

ärendet, när vi pratade om begränsade resurserna inom lagberedningen, 

så är det väldigt beklagligt att man ska behöva lägga ner så oerhört med 

resurser på sådant som egentligen inte ha någon betydelse sist och slut-

ligen.  

Jag vill peka på att när det gäller någon som av en eller annan anled-

ning hittar en ekonomisk möjlighet att börja med kycklingproduktion så 

hoppas jag att man ifrån social- och miljöutskottet också kan titta på de 

näringspolitiska sidorna. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! När det gäller djurtransporter så är det här en sak som 

man otåligt har frågat efter. Det har vi att välja på, även fast jag många 

gånger kan tycka att det är överbyråkratisering. Åland är en del av den 

Europeiska Unionen, vi exporterar matprodukter till Europa och om vi 

inte anpassar oss efter EU-direktiven så får våra näringsidkare svårig-

heter. Jag har varit med om detta upprepade gånger. Det gäller alltifrån 

från fiskodlare till äppelodlare. Det finns en absurditet i att Färöarna 

och Norge också implementerar nästan alla direktiv bara för att de ska 

kunna ha tillgång till den europeiska exportmarkanden. Att gilla det el-

ler inte, men så är det. 

Sedan håller jag med om att det skulle kunna vara mycket enklare och 

mindre byråkratiskt.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Talman! När det gäller det sistnämnda så är vi helt överens. Det gäller 

bara att försöka jobba i den riktningen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Englund 

Herr talman! Ltl Eriksson förde fram många saker som jag också tänkt, men 

jag ska låta det vara.  

Jag vill tillägga att utskottet verkligen behöver titta att man inte går över 

det som EU kräver i de här sammanhangen. För då fördyrar vi för yrkespro-

ducenter att producera kött osv. Kostnaderna stiger, så vi får inte öka kostna-

derna per kilo för våra djurproducenter.  

En sak som jag tycker att är lite märklig, vilket också ltl Sundback tog upp 

här, att man vill överföra djurskyddet till ÅMHM. Det kan man säkert disku-

tera. Man har ju inte gjort någon konsekvensanalys av vad det här kommer 

att kosta. Det är väl där som problemet är. På detta som vi sparar in av yrkes 

djurproducenter på annan lagstiftning, som vi nyss har behandlat i lagtinget 

och kommer att diskutera, så är man beredd att sätta de summorna hit till 

privata djur. Vill man diskutera det här så har det förekommit diskussioner 
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tidigare att man skulle ha haft plats ute vid naturbruksskolan. Kanske det 

finns utrymmen där som man kan använda till det här? Nu betalar vi trots allt 

någon ersättning för att sköta dessa djur. Man kanske borde titta på den möj-

ligheten om det finns utrymme vid naturbruksskolan. Där har vi också 4H 

som sköter om djur idag och det finns personal. Den möjligheten kanske 

finns att hitta någon lösning på det här problemet. Det borde man ifrån land-

skapsregeringen fundera på. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det var ett bra förslag från ltl Anders Englund, landskaps-

regeringen har fastigheter som skulle kunna komma till användning. 

Den stora vinsten med ett privat djurskyddshem, som jag ser, är att man 

inte skulle behöva anställa egen personal. Men självklart detta att kunna 

bevara djur i 15 dagar är ett myndighetsansvar. Landskapsregeringen är 

tvungen att se till att det fungerar och ge ersättning till ett privat djur-

skyddshem. Det underlättar ju om det finns lokaler så att man inte 

måste börja göra egna investeringar och renoveringar.  

En annan sak i sammanhanget, och som står i framframställningen, 

är att om det handlar om stora djurbesättningar, får och kor, som van-

vårdas så måste man ha Ad Hoc lösningar. Man har informerat mig att 

det brukar lösa sig. Man hyr en tom ladugård. Det brukar ofta ordna sig 

när det handlar om större djurbesättningar.  

Ltl Anders Englund, replik 

Jag tror att man behöver titta på det här. Om vi ser på polisen så tror jag 

att man har annat att göra än att titta efter vissa djur. Inte har jag un-

dersökt detta grundligt men jag tycker att det finns utrymmen i natur-

brukskolan och vi har 4H som har en viss personal. Då kanske man kan 

hitta den här lösningen. Det tycker jag att man ska undersöka.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras 

till social- och miljöutskottet.   

Andra behandling 

4 Godkännande av stadgan för Internationella byrån för förnybar energi (IRENA) 

Lagutskottets betänkande (LU 4/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 3/2010-2011) 

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 

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

Lagutskottets betänkande (LU 5/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 5/2010-2011) 

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 

6 Godkännande av avtalet med Marshallöarna om upplysningar i fråga om skatteären-

den 

Lagutskottets betänkande (LU 6/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 6/2010-2011) 

Samma förfarande gäller som vid föregående ärende.  

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 Vanuatu om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 7/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 7/2010-2011) 

Samma förfarande gäller som vid föregående ärende. 

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. 

Föredras 

8 Finlandskabeln 

Landskapsregeringens svar  
Ltl Camilla Gunells enkla fråga (EF 4/2010-2011) 

Enkel fråga ska läsas upp av frågeställaren och därefter ger lantrådet eller därtill utsedd 

minister svar på frågan. Frågeställaren får efter det hålla högst två anföranden som 

också kan besvaras. Annan diskussion är inte tillåten. 

För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan de övriga yttranden inte 

får överstiga tre minuter.  

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Satsningen på den för Åland så viktiga Finlandskabeln har up-

penbarligen hamnat i tidsnöd. Anledningen anges vara att landskapsrege-

ringen inte avgett sitt utlåtande över det begärda extra anslaget till Ålandsde-

legationen trots att begäran inkom redan i somras. Kabeln borde tas i bruk 

2013 och besluten om dess finansiering borde redan ha varit tagna. 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Av vilken anled-

ning försenas landskapets hantering av Finlandskabeln och vad betyder för-

seningen för förverkligandet av projektet?  

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Satsningen på finanskabeln är det största infrastrukturella pro-

jektet, historiskt och i modern tid, som landskapet och lagtinget vill förverk-

liga. Det är ett projekt som kan kosta 125 miljoner euro brutto. Vi ansöker om 
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en delfinansiering för att trygga elförsörjningen framöver för landskapet för 

våra företag och våra invånare. Det är ett av de absolut viktigaste projekten 

som överhuvudtaget har diskuterats i denna sal.  

På begäran av landskapsregeringen har lagtinget äskat om extra anslag 

från staten i enlighet med de system som självstyrelselagen stipulerar. An-

sökningsprocenten är 60 procent. Detta äskande, efter lagtingets beslut, har 

lämnats till Ålands delegationen.  

Ålands delegationen har behandlat frågan i en första omgång, på det sätt 

som de hanterar ärenden, och begärt in yttranden från de berörda ministeri-

erna, som har dels ett sakintresse i frågan och dels ett finansieringsintresse. 

De yttranden som gavs till Ålands delegationen var negativa ur vår synpunkt 

sett, åtminstone vad gäller arbets- och näringsministeriets och finansministe-

riets yttrande. Båda ministerier säger nej till att staten ska medverka till en 

finansiering av projektet.  

Uppenbarligen har ändå detta nej grundat sig på ett missförstånd. För att 

det här ska bli förståeligt så måste jag reda ut varför man har missförstått an-

sökan.  

Lagtinget tog helt klart ställning till att vi skulle söka om medel för en 100 

megawatts kabel för att trygga elförsörjningen. Som en del av processen be-

gärde Kraftnät Åland, som hanterar det praktiska i den här frågan, ett bygg-

nadslov om 250 megawatt för kabeln som ska ansluta till Nådendal, detta 

p.g.a. att anslutningen där möjliggör denna effekt. Dessa byggnadslovshand-

lingar har sedermera också gått till arbets- och näringsministeriet för känne-

dom. Det här har arbets- och näringsministeriet uppfattat som den effekt som 

landskapet i verkligheten eftersträvar. De har förmodligen kopplat ihop detta 

med våra strävanden i landskapet med vindkraftsproduktionen. Man har 

medvetet eller omedvetet valt att tolka det som att landskapet nog vill ha en 

kabel om 250 megawatt. Detta har man grundat sitt negativa ställningsta-

gande på.  

Finansministeriet har givetvis varit i kontakt med arbets- och näringsmi-

nisteriet under beredningen, Finansministeriet säger att man inte har ett in-

tresse av att stöda projektet med ett så här stort belopp. Samtidigt anger 

dessa uttalanden att i grunden är det ett korrekt projekt att trygga elförsörj-

ningen och reservkraften via en kabel.  

När dessa ministerier hade gett sina utlåtanden till Ålands delegationen så 

begärde Ålands delegationen ett nytt utlåtande av landskapsregeringen för att 

bemöta utlåtandena från ministerierna.  

Landskapsregeringen har sedan dess ägnat mycket möda åt att försöka få 

detta missförstånd undansopat. Jag menar att det tog oss till slutet av okto-

ber, då vi träffade minister Pekkarinen, innan vi lyckades få bort dessa med-

vetna eller omedvetna missförstånd. Därav en stor orsak till varför vi inte 

ville lämna in ett nytt utlåtande innan vi hade spelplanen till den delen klar i 

varje fall.  

Det är ett faktum att våra strävanden till vindkraftsproduktion har på 

tjänstemannanivå och på politisk nivå sammankopplats med denna kabel. 

Farhågorna om detta diskuterades rätt mycket när vi diskuterade själva 

finansieringen av kabeln. Finansutskottet valde att köra med öppna kort och 

nämna båda projekten samtidigt, vilket säkert var korrekt. 

Nu återstår det att säkerställa att det inte finns missförstånd längre, vilket 

jag tror att vi har gjort. Det återstår en del arbete med ytterligare politisk för-
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ankring för att om möjligt kunna få något mera positiva utlåtanden från mi-

nisterierna när de i sin tur får bemöta vårt bemötande.  

Detta kommer knappast att ta länge till, vårt utlåtande är för övrigt klart. 

Inom någon vecka, någon månad kommer landskapsregeringen säkert att be-

döma att vi lämnar in vårt bemötande.  

Det här innebär förstås att Kraftnät Åland inte kommer att kunna skriva 

avtal med någon byggherre nu inom januari. Det får bli längre fram.  

Om vi inte kan ordna finansieringen så kan det knappast heller bli något 

projekt. Tack.  

Ltl Camilla Gunell 

Om vi börjar från början, på sista plenum i maj 2009 kom landskapsrege-

ringen i mycket skyndsam ordning med den här framställningen. Landskaps-

regeringen tyckte att den skulle behandlas i brådskande ordning i finansut-

skottet. Finansutskottet tog tid på sig under sommaren eftersom det är en av 

de största satsningarna genom tiderna, som minister Perämaa säger. Finans-

utskottet var klar med sitt betänkande på hösten 2009. Sedan dess har vi inte 

hört någonting alls i den här frågan. Därför blev jag väldigt förvånade att höra 

att det var landskapsregeringens själv som nu var orsaken till den här för-

dröjningen och förseningen. Det finns säkert skäl till det. Det är som mi-

nistern säger att det har funnits grunder till förseningen. Det är väl ett fak-

tum, eftersom man inte kan teckna avtal såsom man har tänkt.  

Tror ministern att kabeln kommer att vara på plats 2013 såsom strävan-

dena hela tiden har varit? Vad betyder förseningen? Vad får den för konse-

kvenser rent ekonomiskt? Kommer det att behövas mellaninvesteringar, hy-

rande av några anläggningar eller annat som kan innebära kostnader?  

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Eftersom arbets- och näringsministeriet och finansministeriet 

p.g.a. detta missförstånd valde att säga nej i sina första utlåtanden, vilket 

ledde till att Ålands delegationen ville ha nya utlåtanden också av oss, så re-

dan det faktum betydde i praktiken att Kraftnät Åland inte hade kunnat 

skriva avtal nu i januari. Vi har gjort den bedömningen att det krävs ett beslut 

i Ålands delegationen och stadsfästelse av presidenten innan man kan anse 

sig ha ett dokument som tryggar ett beslut i riksdagen så småningom. Genom 

att vi gav in vårt utlåtande på hösten och som all säkerhet leder till nya utlå-

tanden så var januari månad en omöjlig månad p.g.a. de första negativa utlå-

tandena från ministerierna.  

Fördröjningen är inte orsakad av landskapsregeringen. Det är ett resultat 

av den process som pågår.  

Vi har gett Kraftnät Åland i uppdrag att sätta igång arbetet för att säker-

ställa att de anläggningar som nu är vår reservkraft, att deras miljötillstånd 

och funktionsduglighet kvarstår också efter sista december 2013, så att vi ska 

kunna utnyttja dem. Det är vårt mål, ifall vi inte har kabeln klar så utnyttjar 

vi befintliga anläggningar under en övergångsperiod tills kabeln är installe-

rad.  

Ltl Camilla Gunell 

Om jag har förstått det rätt, så har det kommit flera negativa svar från mini-

sterierna i Finland. Politiska förhandlingar måste väl vidtas för att komma 

vidare i den här frågan och få den på rätt.  
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Vad tror nu minister Perämaa om framtiden? Är det möjligt att få 60 pro-

cent anslag? Om inte, hur resonerar man då om finansieringen av kabeln? 

Redan med ett anslag på 60 procent belastas ju elkonsumenterna väldigt, 

väldigt mycket av den här investeringen. Utan eller med ett mindre anslag så 

blir det ytterligare belastning, nästan så att det får konsekvenser för närings-

livet och industrin. Hur ser nu ministern på framtiden? Kommer vi att klara 

det här inom de ramar som är tänkta?   

Finansminister Mats Perämaa 

Herr talman! Om frågeställningen var vad jag tror om 60 procent och det äs-

kande som finns, så är det väl kanske lite udda att en ledamot i finansutskott 

ställer den frågan. Ltl Gunell är själv med finansutskottet och har efter moget 

övervägande kommit fram till att 60 procent är den nivå som man eftersträ-

var. Det har då blivit ett äskande som lagtinget har lämnat in. Den här land-

skapsregeringen jobbar utifrån detta, dels för att det är lagtingsbeslut, dels 

för att vi vet att belastningen på konsumenterna blir oerhört stor oberoende 

om det blir 60 eller 40 procent. Samtidigt måste man komma ihåg att 75 mil-

joner euro är stora pengar också för staten Finland. Finansministeriet har i 

sitt svar sagt att man inte vill finansiera ett sådant projekt, åtminstone inte 

under 2011, eftersom det kräver en ökning av statens hela utgiftsramar för att 

få med ett sådant här projekt. Det är inte någon lätt sak att uppnå det. Jag 

tror att det även under lagtingets behandling väcktes sådana synpunkter. 

Landskapsregeringen jobbar utgående från att få 60 procent. Det finns 

svårigheter, men vi gör ett så gott jobb som det bara kan göras. Vi förankrar 

det på tjänstemannanivå och framförallt på politisk nivå. Vi undanröjer miss-

förstånd och hoppas att vi ska komma i mål.  

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 17.12.2010 kl. 09.30. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 

14.16). 
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grund av kommunalt förtroendeuppdrag, samt lagtingsledamöterna Leo Sjöstrand, 
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Sirpa Eriksson, Olof Erland och Torsten Sundblom p.g.a. av privata angelägenheter be-

viljas. 

Herr landshövdingen! 

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

republikens presidents framställningar om bifall till dels lagen om godkän-

nande av vissa bestämmelser om ömsesidig handräckning i skatteärenden 

och förordningen om ikraftträdande av konventionen om ömsesidig 

handräckning i skatteärenden, och för det andra dels protokollet om ändring 

av konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden, och för det 

tredje Europarådets konvention om skydd för barn för sexuell exploatering 

och sexuella övergrepp.  

Talmannen 

Herr landshövding! Ärendena kommer att behandlas i vederbörlig ordning.  

Bordläggning 

1 Budget för landskapet Åland 2011 

Finansutskottets betänkande (FU 3/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 1/2010-2011) 
Finansmotionerna nr 1-78 (FM 1-78/2010-2011) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 20.12.2010. Godkänt.  

Bordläggning 

2 Införande av bostadssparpremie 

Finansutskottets betänkande (FU 4/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 4/2010-2011) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 20.12.2010. Godkänt.  

Bordläggning 

3 Godkännande av överenskommelsen om samarbetet mellan Finland och Amerikas 

förenta stater för att förebygga och bekämpa brottslighet 

Lagutskottets betänkande (LU 9/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 4/2010-2011) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 20.12.2010. Godkänt.  

Bordläggning 

4 Förändring av rätten till avbytare 

Näringsutskottets betänkande (NU 1/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 5/2010-2011) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 20.12.2010. Godkänt.  

Bordläggning 

5 Tolkningstjänster 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 2/2010-2011) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 20.12.2010. Godkänt.  

Tredje behandling 

6 Godkännande av stadgan för Internationella byrån för förnybar energi (IRENA) 

Lagutskottets betänkande (LU 4/2010-2011) 
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Republikens presidents framställning (RP 3/2010-2011) 

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. Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

7 Godkännande av avtalet med Belize om upplysningar i fråga om skatteärenden  

Lagutskottets betänkande (LU 5/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 5/2010-2011) 

Samma förfarande gäller som vid föregående ärende.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Lagförslaget föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt 

bifall till lagförslaget. 

Motiveringen föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har godkänt mo-

tiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

8 Godkännande av avtalet med Marshallöarna om upplysningar i fråga om skatteären-

den 

Lagutskottets betänkande (LU 6/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 6/2010-2011) 

Samma förfarande gäller som vid föregående ärende. Diskussion. Ingen diskussion. 

Lagförslaget föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt 

bifall till lagförslaget! 

Motiveringen föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har godkänt mo-

tiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 

 

Tredje behandling 

9 Godkännande av avtalet med Vanuatu om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 7/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 7/2010-2011) 

Samma förfarande gäller som vid föregående ärende. Diskussion. Ingen diskussion. 

Lagförslaget föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt 

bifall till lagförslaget! 

Motiveringen föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har godkänt mo-

tiveringen. Ärendet är slutbehandlat.  

För kännedom 

10 Luftkvalitet 

Landskapsregeringens framställning (FR 9/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 10.01.2011. 
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11 Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2011 och verksamhet år 2010 

Landskapsregeringens meddelande (M 2/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 10.01.2011. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 20.12.2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades 

kl.9.40). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 29 ledamöter är närvarande.  

Om ledighet från plenum 20-22 december anhåller lagtingsledamoten Raija-Liisa 

Eklöw på grund av sjukdom. Beviljas. 

Talmannen vill först meddela att det idag kommer att hållas ytterligare ett plenum för 

andra behandling av lagframställningarna.   

Bordläggning 

1 Ny finansförvaltningslag 

Lagutskottets betänkande (LU 8/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 21/2009-2010) 
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Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 10.1.2011. Godkänt.  

Första behandling 

2 Införande av bostadssparpremie 

Finansutskottets betänkande (FU 4/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 4/2010-2011) 

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

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

tet.  

Diskussion. Ingen diskussion. Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till 

stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.  

Första behandling 

3 Godkännande av överenskommelsen om samarbetet mellan Finland och Amerikas 

förenta stater för att förebygga och bekämpa brottslighet 

Lagutskottets betänkande (LU 9/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 4/2010-2011) 

Samma förfaranden gäller som vid föregående ärende.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. 

Ärendets första behandling är avslutad.  

Första behandling 

4 Förändring av rätten till avbytare 

Näringsutskottets betänkande (NU 1/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 5/2010-2011) 

Samma förfaranden gäller också vid detta ärende.  

Diskussion.  

Ltl Jörgen Strand 

Herr talman! Jag presenterar utskottets betänkande på majoritetens vägnar, 

eftersom ordförande har kommit med en reservation. 

Utskottets majoritet stöder landskapsregeringens framställning utan änd-

ringar. Lagen har tillkommit utifrån det trängda ekonomiska läget med re-

kordstora underskott i budgeten samt en genomgång av en arbetsgrupp be-

stående av representanter ifrån landskapsregeringen, Ålands producentför-

bund, ledande avbytaren och två lantbrukare.  

Lagframställningen följer arbetsgruppens resonemang om att det fram-

kommit behov av förändringar. Behovet av förändringar har utgått från en 

uppfattning om att systemet varit för generellt och förmånen har varit lika 

oberoende av djurproduktionsinriktning och bundenhetsnivå. Likaså har ar-

betsgruppen ansett att landskapets ekonomiska läge, vilket kräver betydande 

strukturella förändringar, varit en orsak till förändring.  

Utskottets majoritet håller med arbetsgruppen och landskapsregeringen 

till den delen. I arbetsgruppens rapport för man vidare ett resonemang om 

hur verksamheten kunde bli effektivare genom privatisering av verksamhet-

en. Utskottet tar dock inte ställning i den frågan eftersom det inte berörs i 

framställningen. Utskottet säger att landskapsregeringen bör eftersträva en 
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långsiktigt hållbar lösning avseende dimensionering, organisation och finan-

siering.  

Det finns flera olika möjligheter att organisera en privat verksamhet. Ett 

alternativ är att avbrytarverksamheten genom avtal kunde kombineras med 

andra typer av tjänster som erbjuds lantbrukare.  

Här för också arbetsgruppen ett resonemang om att Ålands maskinring, 

Hushållningssällskapet eller andra privata företag skulle kunna sköta dessa 

och ha en viss samordning av de privata avbytartjänsterna mot en ersättning 

till avbytarföretagen. 

Utskottet föreslår att landskapsregeringen fortsätter att utreda olika for-

mer för att organisera avbytarservicen. Utskottet erinrar dessutom om att fi-

nansutskottet i samband med andra tilläggsbudgeten 2010 efterlyste en kon-

sekvensbedömning av djurhållningen. 

I utskottsbehandlingen, vilket inte framkommer av betänkandet, har också 

framförts att det är av största vikt att lantbrukare har möjlighet att utveckla 

och investera i större enheter och därmed få ett mer rationellt och mer lön-

samt lantbruk, vilket också i förlängningen minskar behovet av avbytare.  

I utskottsbehandlingen har också framkommit att för dem som vill ut-

veckla sina lantbruk och investera är det ett stort bekymmer när det gäller 

dagens stödpolitik med arealer. Man får alltså inte tillgång till odlingsbar 

mark för att kunna investera och utveckla sina lantbruk. De sakerna hänger 

ihop, därför tar jag upp dem. 

Sammanfattningsvis stöder utskottets majoritet landskapsregeringen, sit-

tande minister, särskilt med beaktande av att producentförbundet, lant-

bruksavbytarna och lantbrukarna var med i den här arbetsgruppen som har 

arbetat fram det här. Utskottets majoritet tycker också det är viktigt att alla i 

vårt samhälle är beredda att ta ansvar för den ekonomiska politiken i det 

budgetläget som vi har. Man ska också komma ihåg att det här är en näring 

där man rycker ut en sak och man drar ner stora summor. Men det här är en 

näring som får samhällssubventioner i olika former om 17 miljoner euro per 

år. Att då vara med och spara några hundra tusen tycker utskottets majoritet 

att är rimligt. Tack herr talman. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag skulle önska få ett förtydligande. Är det så att 

majoriteten i näringsutskottet anser att det ska föreligga en konsekvens-

bedömning av det aktuella lagförslaget före man tar det tredje steget, 

dvs fullständig privatisering? Eller är det så att utskottsmajoriteten bara 

antyder att finansutskottet har bedömt det som viktigt att det görs en 

sådan bedömning? 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Utskottets majoritet anser att man ska göra konsekvensbedömning före 

man går vidare med den här frågan. Därför var det lite förvånande för 

mig att ltl Slotte reserverade sig i den här frågan. Det är svårt att veta, ltl 

Harry Jansson och gruppledarna har tidigare sagt att de stöder lagför-

slaget, ltl Englund har sagt att han inte stöder förslaget. Ministern haft 

en annan åsikt och ltl Roger Slotte har en fjärde åsikt. Det har varit svårt 

för utskottets majoritet att veta vad centern vill i den här frågan. Utskot-
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tet skriver att det ska göras en konsekvensbedömning, det är helt riktigt 

uppfattat.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack för det förtydligandet. Det framgår inte med önskvärd tydlighet det 

som viceordförande Strand redogör för nu. Förtydligandet var välkom-

met. 

Sedan vad gäller centergruppens syn på detta, det är att lagförslaget 

ska godkännas i föreliggande form, men vi varnar för att alltför snabbt 

gå vidare med det tredje steget. Jag tror att det har framkommit tillräck-

ligt tydligt i de kommentarer och den reservation som ltl Slotte har läm-

nat till betänkandet. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Som jag sade i min presentation och det står också utskottets betän-

kande så ska man titta på olika formar. Utskottets majoritet har inte låst 

fast sig. Vi säger också ytterligare att man ska göra en konsekvensbe-

dömning, det kan inte bli tydligare en så. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Slotte 

Herr talman! Först vill jag anföra en rättelse till min reservation. När reser-

vationen skrevs på kansliet så har ordet "inte" fallit bort. Det är tredje stycket 

i reservationen, det står så här; "omställningen för näringen kan jag inte 

omfatta".  Det är viktigt att anföra detta först. 

Herr talman! Jag anser att utskottets synpunkter inte i tillräckligt hög grad 

tydliggör eller beaktar den oro som finns bland djurhållarna och avbytarna 

visavi en tredje framställning av avbytarverksamheten. Det är därför som jag 

har frågat till en reservation till betänkandet. 

Under några få år har avbytarservicen i landskapet varit i besparingarnas 

blickpunkt. Först infördes avgifter och nu begränsas antalet semesterdagar 

för husdjursägarna. Dessutom finns planer på en ytterligare reform avseende 

privatisering av avbytarservicen. Detta trots att finansutskottet ansett att en 

konsekvensanalys måste göras innan ens den nu aktuella framställningen 

skulle tillställas lagtinget. 

Frågan om reformen av avbytarservicen har inte bidragit till ökad produkt-

ion, utan snarare avskräckt folk från att fortsätta med sin djurhållning. Ut-

vecklingen kan inte fortsätta på detta vis. 

Den tredje reformen som innebär privatisering av avbytarservicen är tänkt 

att träda i kraft år 2012, varvid ytterligare nedskärningar är att vänta. Trots 

att anslaget redan med den nuvarande framställningen reduceras med cirka 

30 procent. 

Med anledning av de konsekvenser som den tänkta tredje reformen med 

förslag om privatisering av avbytarservicen kommer att få samt takten på 

omställningen för näringen, kan jag inte omfatta att landskapsregeringen går 

vidare med reformens tredje steg. 

Dessutom harmonierar det dåligt med framställningens skrivningar om att 

landskapsregeringens huvudmål nu och framdeles är att stimulera djurpro-
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duktion eller regeringsprogrammets skrivningar om att en fungerande avby-

tarservice är en förutsättning för ett fungerande småskaligt jordbruk. 

Om landskapsregeringen enbart vill organisera avbytarservicen på ett an-

nat sätt än idag anser jag att det är en förvaltningsfråga som kan lösas genom 

avtal. Skyldigheten för upprätthållandet av en god avbytarservice ska ändå 

åligga landskapsregeringen. 

När det nu föreliggande lagförslaget antagits måste det få gå en tid varefter 

en ordentlig utvärdering av systemets konsekvenser kan göras. Om land-

skapsregeringen därefter vill göra ytterligare förändringar ska dessa beredas 

utgående från utvärderingen och en ordentlig konsekvensanalys av de då 

tänkta förändringarna måste göras. En bred analys måste alltid föregå lag-

stiftning som berör människors rättigheter. 

Herr talman! Med hänvisning till det anförda föreslår jag att lagtinget 

hemställer om att landskapsregeringen efter att lagförslaget trätt i kraft inte 

föreslår ytterligare reformer i fråga om avbytarservicen innan erfarenheter 

erhållits av systemet och en utvärdering gjorts som visar att ytterligare för-

ändringar kan göras utan att producenterna drabbas oskäligt eller att livsme-

delsklustret skadas. Tack.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Som medlem av näringsutskottet tycker jag mig, under 

behandlingens gång, ha fått den bilden att det hos producenterna själva, 

hos köttproducenter och mjölkproducenter, har framkommit att beho-

vet av avbytare varierar. Mjölkproducenterna har ett större behov av av-

bytare än vad köttproducenter har. Tycker inte ltl Slotte att sådana åsik-

ter har förts fram? 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Som framgår så har jag inte motsatt mig att själva lagen 

träder i kraft. Jag tänker på fortsättningen, på det tredje steget. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Att kunna titta på dagens system tror jag är väldigt viktigt.  Är 

de förenliga med den utveckling som sker i alla branscher, även jord-

bruksbranschen? Jag har under behandlingen fått den bilden att det 

egentligen har varit bra att man har tittat på hur skattepengarna an-

vänds. Finns det då en orättvisa i att alla har haft samma avbrytarmöj-

lighet, oberoende av behovet, mjölkproducenter kontra köttproducen-

ter? Att man verkligen tittar på det här och inte bara fastnar i gamla ba-

nor är någonting som kommer att gagna hela livsmedelsklustret tror jag.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Som framgår av min reservation så menar jag att man ska 

bli vis av erfarenheten och skaffa sig sådana erfarenheter, utvärdera och 

konsekvensbedöma. Sedan får man se vad det leder till. Det betyder att 

man bör låta det gå en tid innan man skyndar vidare. Man måste titta på 

det här noggrant på alla sätt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 



  

724 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Ltl Slotte nämnde att det har varit stora nedskär-

ningar och man har infört avgifter. Om vi tittar på avgifterna så har de 

länge förekommit i riket. När man jämför sig med rikets lag så har avgif-

ter förekommit länge riket och nu begränsas antalet semesterdagar. Vi 

har också i vår lag många fler semesterdagar än vad de har i rikets lag. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! För det första, i tidigare anföranden i den här frågan så då 

skulle man inte få jämföra med riket, men nu ska vi tydligen göra det i 

alla fall. 

För det andra så nämnde jag att det nu liggande förslaget, som antas i 

morgon eller på onsdag, reducerar anslagen med cirka 30 procent. Det 

är en kraftig nedskärning i alla fall. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Jag tänker främst på de stora nedskärningarna när man 

jämförde avgifter och nuvarande begränsade semesterdagar. Jag vill inte 

alls jämföra med riket. Det var nämligen ltl Slotte själv som jämförde 

med riket i ett tidigare anförande. Då är det ju lätt att göra samma jäm-

förelse åt andra hållet. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Husdjursägarna skulle då betala en viss summa för avby-

tarservicen för avbytarservicen för 2009, eller kanske det var 2010. 

Sammantaget, om man ser på den förändring av anslaget för avbytar-

servicen och om man också ser på den kostnaden som lantbrukarna 

själva deltar med, så är det en kraftig nedskärning. Vilken annan näring, 

om vi håller oss till momentet avbytarverksamheten, har skurits ned 

med 30 procent eller mera?  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Jan Salmén 

Herr talman! Jag understöder helt och hållet ltl Anders Englund reservation. 

Reservationen bygger mycket på vad producentförbundet och ÅCA sade i sina 

utlåtanden till lagförslaget. Jag stöder det fullt och fast. Jag hoppas verkligen 

att djurägarnas gör sig påminda. Om man blir sjuk är det viktigt att man visar 

att servicen med avbrytarverksamheten har en funktion och att vi verkligen 

behöver den. I fortsättningen om man blir sjuk borde man ringa till närings-

avdelningen och begära avbytare eller sjukavbytare. Det är nu en stor risk att 

hela det här systemet till slut havererar om det fortsätter i den här stilen. 

Tack.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag tillhör majoriteten i utskottet som stöder framställningen. 

Jag håller inte med dem som drar den slutsatsen att man skulle upphöra med 

avbytarservicen eller försämra den. Jag tolkar majoritetens diskussion att 

man vill hitta nya former för service till lantbrukare och tjänster som lant-

brukare kan behöva. Vi stöder lagframställningen.  
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Jag ska ge lite bakgrund till motiveringen, som min vana trogen ligger på 

den historiska utvecklingen, där jordbruket Åland tillhör en gren av två vik-

tiga för näringslivet, den är andra sjöfarten. Båda grenar tar i sin moderna 

utveckling fäste i 1850-talet som också råkar sammanfalla med Mariehamn 

stads grundande.  

Det var frågan om urbanisering, att landsbygden också hade en centralort i 

Mariehamn och därmed uppstod handeln och kapitalintressen av ett annat 

slag än jordbruket. Ända fram till 30-talet byggde jordbruket på självförsörj-

ning och handel med vissa råvaror. De flesta gårdar hade ett nätverk av ar-

betskraft som gjorde dagsverken i jordbruket. Man hade alltså en arbetsför-

delning som följde säsongvariationerna. På 30-talet kom den kemiska ut-

vecklingen fram till olika gödselmedel och insektsbekämpningsmedel.  

På 50-talet skedde dramatiska förändringar när jordbruket mekaniserades 

och en hel generation av den här arbetskraften emigrerade. Folk i familjen 

som inte längre behövdes och de som tidigare utgjorde nätverk av dagsverken 

emigrerade, de flesta till Sverige. Jordbruket blev mekaniserat och "kemifie-

rat". Det fanns tendenser till storskalighet. 

Idag genomgår vi en ny förändring där automatisering, inom t.ex. djur-

hållningen när det gäller mjölkproduktionen, är påtaglig. Det finns sällan 

lönsamhet i de små familjejordbruken när det gäller mjölkproduktion. 

Däremot tror jag inte på den här storleksfixeringen att allting måste vara 

stort för att fungera rationellt. Det finns utrymme för små gårdar, för mel-

lanstora gårdar och särskilt för sådana som kombinerar sin verksamhet med 

skogsbruk och djurhållning i liten skala, med spannmålsodling och särskilt 

med specialodlingar som utvecklades starkt på 60-70-talet.  

Med den här utgångspunkten tycker jag att vi i utskottets majoritet har fört 

ett resonemang om avbrytarverksamheten. Det är riktigt att stora gårdar kan 

skapa en sådan ekonomi att man med anställda kan sköta den här variation-

en över säsong, över dagens olika arbetsintensitet och också klara av sjuk-

skrivningar till viss del. Det här gör att vi måste se på hela verksamheten ur 

ett annat perspektiv. 

Om man ser i landskapets budget så har vi idag 17 avbytare, tror jag. Vi har 

en lagstiftning som är mycket detaljerad. Vi har från landskapsregeringen fått 

en utredning och ett förslag om en reform, till vissa delar, som vi nu be-

handla. Vad nästa steg ska bli, det måste bygga på utredning av konsekven-

serna, vilket utskottet säger helt klart. 

Jag har inte i utskottet upplevt att det skulle vara någon som helst tvekan 

om detta. Tvärtom, det är en självklarhet, om man ska privatisera verksam-

heten så måste det ske på ett sådant sätt att man kan upprätthålla den kom-

petens som finns och den kapacitet som finns för att jordbrukarna ska ha en 

trygghet som ett välfärdssamhälle förtjänar. Där finns det möjligheter att se 

på kommersiella lösningar under tillsyn av landskapet. Man kan ha företags-

verksamhet som sysslar med lantbrukstjänster ungefär som ett bemannings-

företag. Man kan naturligtvis göra den traditionella avbrytarverksamheten 

men den kompetens man har. Inom djurhållningen kan man t.ex. utnyttja 

djurskyddssammanhang när det gäller hästskötsel, när det gäller att kultivera 

grönytor och när det gäller mindre reparationer osv.  

Genom att bolagisera eller delvis bolagisera verksamheter kan man skapa 

både kompetens, ekonomisk styrka och flexibilitet för att utveckla lantbruket 

och landsbygden. Att låsa för sådana utvecklingsmöjligheter vore fel. Det är 



  

726 

inte frågan om att man ska vara radikal och att det är paniklösningar, utan att 

man rationellt utreder de möjligheter som finns och gör det med tanke på de 

ekonomiska förutsättningar som är annorlunda idag, som ltl Strand här 

nämnde i sin presentation. Och att man gör det med tanke på att lantbrukar-

na har utvecklingsmöjligheter men att man ger utrymme för andra kringnä-

ringar som t.ex. ett Ab Ålands lantbrukstjänst. Jag tror att det är den vägen 

som vi kan öppna möjligheter för en utveckling som gynnar jordbruket som 

näringsliv men också som en boendeform och livsform för många på lands-

bygden. Där har vi alltså möjlighet att bevara traditioner men samtidigt mo-

dernisera. 

 Jag ser fram emot att landskapsregeringen gör dessa överväganden när 

man då går vidare.  

I debatten har det varit en ganska stark koncentration på just själva priva-

tiseringen, som har gjort att man har undrat vad det betyder. Ska var och en 

bli privat? Eller kan man ha en bolagsform där landskapet har tillsyn, kanske 

finansierar en ledande avbytare helt och hållet som håller i det här och att 

man sedan går vidare med en sådan reform?  

För liberalernas del så stöder gruppen landskapsregeringen. Vi har också i 

gruppen haft en diskussion med näringsministern Torbjörn Eliasson. Vi har 

utgått ifrån att det finns en enighet bakom det här förslaget i regeringsparti-

erna. Även om det inte råder enighet helt och hållet så hoppas jag i alla fall att 

man skulle se utvecklingsmöjligheterna och inte ägna så mycket energi åt att 

bromsa en utveckling som är mer eller mindre ofrånkomlig.  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag kunde inte ta del av remissdebatten av den här lagfram-

ställningen. Av referaten i media har jag utläst att det verkade vara en ganska 

omfattande och rätt ledsam debatt. Jag har förstått att det finns en stor fru-

stration främst ifrån centergruppen när det gäller den här lagframställningen. 

Så kan det säkert bli om man inte får gehör för det som man för fram. Det vi-

lar nog ett tungt ansvar på centerpartiet när det gäller den här frågan. Här 

har man två representanter i näringsutskottet, men man kan tydligen inte ens 

enas om en reservation mot sin egen minister. Även här får jag konstatera att 

centern har olika åsikter. Det är rätt beklagligt. 

Hanteringen av det här ärendet skapar en stor osäkerhet. Det skapar osä-

kerhet hos sådana som står i beråd att göra investeringar för att trygga livs-

medelsproduktionen här på Åland, i klartext mjölkproduktionen. Investerar 

man i en ny ladugård så är det en oerhört stor investering. En fungerande av-

brytarverksamhet är ju viktigt när man som ung ska ta de besluten. Det är ett 

beslut som leder till att man är bunden för många, många år framöver. Man 

kan inte bara investera i mjölkproduktion och sedan ett år senare kommer 

man underfund med att det här inte var riktigt min grej. Det gäller att tänka 

efter väldigt noggrant. Då gäller det också att de politiska förutsättningarna 

är på plats.  

När det gäller avbrytarverksamheten, som all annan landskapsförvaltning-

en, är det självklart att den ska granskas och att man också där ska spara. Det 

måste skötas på ett seriöst, långsiktigt och framförallt förutsägbart sätt, an-

nars kommer det att leda till att dem som berörs inte vet vad som gäller och 

det skapar en väldigt stor oro. 
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Utskottet skriver här till sist; "utskottet föreslår att landskapsregeringen 

fortsätter utreda olika former för att organisera avbytarservicen. Utgångs-

punkten bör vara att tillvarata den kompetens som finns, trygga tillgången 

på avbytare och att söka samordningslösningar som leder till en effektiv 

service för lantbrukarna". Jag tycker att det är en bra formulering. Kan land-

skapsregeringen ta fasta på det här i sitt fortsatta arbete så kan det bli bra. 

Men, åtminstone jag känner en viss oro. Det är flera, till och med enhälliga, 

beslut som vi har tagit här i lagtinget som landskapsregeringen inte fullföljer. 

Det gör att jag är lite tveksam. 

Ltl Anders Englund skriver i sin reservation: "I ett läge då våra omkring-

liggande regioner, vilka vi ska konkurrera med på dagens öppna marknad, 

ser möjligheterna i lantbruket riskerar vår egen regering med sitt agerande 

att dra undan mattan för en hel näring." Märkväl det är inte en oppositions-

politiker som skriver det här utan det här näringsutskottets ordförande. Jag 

kan hålla med honom ganska långt. 

Tittar man vidare står det så här: "Detta lagförslag och det som anförs i 

det står i skarp kontrast till de skrivningar man har i regeringsprogrammet 

där det står, "att verksamhetsförutsättningarna skall vara på samma nivå 

som i omkringliggande regioner" och "en fungerande avbytarservice är en 

förutsättning för ett småskaligt jordbruk" ". Just när det gäller det småska-

liga jordbruket så är det de mindre producenterna som har den största nyttan 

av avbrytarverksamheten. Visst har jag många gånger roats av att socialde-

mokraterna i det här fallet pratar för de stora och starka och inte för de små 

och svaga. De små och de svaga är kanske beredda att jobba på fem eller tio 

år till med den anläggningen de har, men man är inte beredd att göra de stora 

investeringarna av olika orsaker. Man kanske inte har någon som är beredd 

att ta över. Det är just de småskaliga jordbruken som har stor nytta av en 

fungerande avbrytarverksamhet. 

När det gäller det första, att verksamhetsförutsättningarna ska vara på 

samma nivå som i omkringliggande regioner, så är EU:s jordbrukspolitik 

synnerligen komplicerad. Det är inte lätt att förklara den så att gemene man 

förstår hur det hänger ihop och vad som är orsak och verkan. 

När det gäller åländsk jordbrukspolitik så består den av tre beståndsdelar. 

EU:s jordbrukspolitik, med de regleringar och stödformer som finns där och 

som ligger i botten. Följande byggsten är den finska jordbrukspolitiken, med 

de regleringar och de stödformer som finns där, och så kommer det att vara 

så länge som vi har delad behörighet. Den sista byggstenen är den åländska 

jordbrukspolitiken med de regleringar och stödformer som finns där. Den 

tredje och sista byggstenen är oerhört viktig om man ska kunna kompensera 

de regionala nackdelarna som jordbruksnäringen har på Åland. Det är för det 

första småskaligheten och för det andra transportberoende. Det är just detta 

som man också måste kompensera om man ska kunna leva upp till formule-

ringen att verksamhetsförutsättningarna ska vara på samma nivå som i om-

kringliggande regioner. 

Detta sätt att ha nationella stöd, EU-stöd och regionala stöd har man runt 

om i Europa för att få helheten att fungera så att de flesta ska kunna konkur-

rera på samma nivå. 

När det gäller den tredje biten, som jag anser att är viktig, så blir den allt-

mera eftersatt av en eller annan anledning. Det är märkligt att läsa en sådan 

skrivning att vår egen regering, med sitt agerande, riskerar att dra undan 
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mattan för en hel näring. Man måste ifrån landskapsregeringens sida också se 

till helheten och se till att man kompenserar de nackdelarna som finns. 

Jag slutar där jag började, det ligger ansvar på centern när det gäller detta. 

Den debatt som var uppe förra gången gynnar definitivt inte jordbruksnä-

ringen. Den gynnar bara de som vill försöka skapa en negativ debatt runt nä-

ringen. Hjälp inte till när det gäller den delen. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Socialdemokraterna har inte någon representant i näringsut-

skottet så det har varit intressant att ta del av utskottets betänkande och 

framförallt reservationerna. Man kan konstatera att utskottet är långtifrån 

enigt. 

Det andra som man politiskt kan konstatera är att de två reservationerna 

är skrivna av centerns representanter. Centern har ju ministerposten i den 

här frågan. Det politiska misstroende är ju ganska kraftigt riktat mot den 

egna ministern. Om inte de, som representerar lantbruket i utskottet, har för-

troende för ministern i den här frågan så är det lite svårt för oss att se vad 

man riktigt ska tänka och tro om detta. 

Jag har inte riktigt heller förtroende för ministern i just den här frågan ef-

ter att ha varit med i en radiodebatt med honom i oktober. Där konstaterade 

han att jag hade fel, att privatiseringen skulle gå galant att genomföra och det 

var ungefär bara frågan om veckor så skulle det vara klart. Det är historia. 

Det visar att regeringen inte riktigt har grepp om själva utvecklingen av 

den här verksamheten. Man är väldigt otydlig. Man har blivit mer eller 

mindre tvingad till att gå med på sparkraven. Då har man tagit sitt ansvar. 

Men sedan vad gäller att garantera den här servicen till dem som är berörda 

av den så har man inte kunnat ge långsiktigt besked.  

Jag tycker att det finns flera frågor som är oklara. För det första är det 

skillnad mellan att erbjuda semesterersättning och att erbjuda vikarier i sam-

band med sjukdom. I det senare fallet tycker jag att samhället fortfarande har 

ett stort ansvar, särskilt för dem som sysslar med mjölkproduktion men också 

kanske i viss mån för dem som sysslar med köttproduktion. Det är väldigt 

svårt att veta vad man ska ha för åsikt så länge vi inte har något vettigt un-

derlag att ta ställning till i den här frågan.  

I den rapport som minister Eliasson tog fram så hänvisade man till den 

svenska modellen när det gäller en ersättningsförsäkring för vikarier. Ltl An-

ders Englund skriver om att detta inte heller har utretts vidare. Man får väl 

utgå ifrån att det är så. 

Regeringen säger i sin utredning att man redan har varit i kontakt med för-

säkringsbolag. Man trodde nästan att det här var på gång. Men tydligen var 

det inte så, utan det var några skrivningar i all hast. 

En annan sak, som jag tycker att man kan fundera över, är hur stödet ska 

riktas för att man ska få en hållbar jordbrukspolitik. Är det så att det ska rikta 

sig till de små mjölkbönderna för att de ska kunna fortsätta? Eller ska stöden 

riktas också till dem som får stora investeringsstöd för att rationalisera och 

bli mera konkurrenskraftiga? 

Som jag förstår på ltl Salmén så vill han att alla fortsättningsvis ska ha den 

här rättigheten, mer eller mindre obegränsat. Det är för oss lite svårt att för-

stå den typen av politik. På ena sidan satsar man på att näringen ska vara 

konkurrenskraftig genom att ge investeringsstöd som är ganska betydande. 
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Det är mycket skattemedel som går från löntagare och pensionärer till jord-

brukarna. Samtidigt skulle man ha kvar all rätt till avbytarservice. Vår erfa-

renhet är att behovet minskar när man får större och modernare mjölkgårdar.  

Politiskt kan man ju hålla kvar alla rättigheter. Men det är väl också frågan 

om ekonomisk rättvisa mellan olika grupper i samhället. Den frågan är också 

oklar, tycker jag. 

I den här rapporten som kom fanns en diskussion att det skulle finnas rätt 

till avbytarservice under ett visst maximiantal djur. Men det ville man inte 

diskutera. Jag förstår att centern tycker starkt att alla ska ha den här rätten. Å 

andra sidan finns det annat som talar för att man ändå kanske borde se lite 

olika på olika typer av gårdar. 

Jag vill ta avstånd från ltl Anders Erikssons lite schablonmässiga kritik av 

socialdemokraterna, att vi bara är för stora enheter och det här som man ofta 

vill pådyvla socialdemokraterna. Från näringen själv säger man att hälften av 

mjölkbönderna försvinner med tio års intervaller, oberoende vad man gör. 

Men det är klart att om man tar bort avbytarservicen för de mindre gårdarna 

så påskyndar man den rationaliseringen. Det är ju därför som vi har varit kri-

tiska till den här privatiseringsdebatten. I all synnerhet eftersom det inte 

finns någon modell för den. Det är lite hokus, pokus, bara man säger privati-

sering så ska allting plötsligt blir billigare. Det finns ju massor med rapporter 

som visar att det inte alls lyckas i den omfattning som man ofta ifrån höger-

håll vill föra fram som en absolut modell för att minska kostnaderna för den 

offentliga sektorn. Ingen har sagt hur privatiseringen ska gå till. 

Ltl Olof Erland pratar nu plötsligt om bolagisering. Vad är det som majori-

teten egentligen är ute efter?  

Med hänsyn till alla de här oklara grunderna för beslutet att genomföra 

privatiseringen 2012 så ber jag för min del att få understöda ltl Roger Slottes 

reservation. Jag tycker att det finns stora skäl för att kräva större och bättre 

underlag innan man genomdriver en sådan reform. I all synnerhet för att ing-

en förespråkare för detta har kunnat säga någonting konkret om vad det 

skulle betyda i praktiken. 

Herr talman! Sedan tycker jag att det nästan är missledande när utskottets 

majoritet säger att i Sverige finns erfarenheter av privatiseringsprocessen, att 

i Sverige har det framkommit att avbrytarföretag kan uppnå lönsamhet. Men 

i Sverige har man ju inte någon rätt till offentlig finansierad avbytarservice. 

Det är helt andra villkor där. 

Med detta, herr talman, så kommer jag att stöda ltl Roger Slotte.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag kan acceptera att ltl Barbro Sundback inte har 

förtroende för mig den frågan. Men när hon hänvisar till en radiodebatt, 

som vi förvisso har haft, där hon säger att jag har sagt att det här ska 

ordna sig på några veckor så vill jag protestera. Det har jag aldrig sagt. 

Däremot har jag trott och tror fortfarande på att det ska vara möjligt att 

privatisera det här. När jag presenterade det här lagförslaget så berät-

tade jag också om hur det kunde gå till. Jag sade också att det är viktigt 

att komma ihåg att landskapet ska kunna garantera den här servicen. 

Det måste vi kunna göra. Därför var jag också ärlig och sade då direkt att 

under resans gång har jag kommit underfund med att man kanske inte 
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kan privatisera allt, åtminstone inte direkt, för att man framförallt ska 

kunna klara av vikariehjälpen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ltl Sundback sade att hon tar avstånd från mitt schablonmässiga utta-

lande att socialdemokraterna mera uttalade sitt stöd för de stora och 

starka än för de små och svaga. Jag har noterat flera gånger att social-

demokraterna pratar om att man behöver ha större enheter. Det är ju en 

utveckling som måste till. Problemet är att det behövs en övergångspe-

riod. Vi har mindre leverantörer som, av en eller annan orsak, inte vill 

investera och de har inte heller de ekonomiska resurserna att anställa 

personal såsom de stora producenterna kan göra. Problemet är att meje-

riet också behöver mjölk ifrån de mindre bl.a. för ostproduktion osv. För 

att få det att fungera så bör det finnas kvar en avbrytarverksamhet också 

för de mindre producenterna. Om inte för annat så för att se det ur en 

social aspekt, ltl Sundback.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tycker att mitt ställningstagande redan här säger emot 

den schablonmässiga tanken om att vi bara stöder de stora och starka. 

Däremot tycker jag nog att vem som helst kan se hur hela den ekono-

miska utvecklingen inom jordbruket går till det. Hela globaliseringen 

bygger ju på större och starkare enheter. Sedan kommer aldrig de här 

enheterna på Åland att vara stora i ett europeiskt perspektiv. 

Mitt stöd till ltl Slotte grundar sig på att man inte heller riktigt kan 

fixera sig vid 2012 eftersom vi inte de facto vet vad det innebär. Vi är ju 

överens, ltl Anders Eriksson, i den här frågan. Jag förstår inte det här 

behovet att nu profilera sig gentemot oss på den här punkten?  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Synbarligen är vi överens och synbarligen har socialdemokraterna änd-

rat sig lite. Jag minns det förslag som lades tidigare, att avbrytarverk-

samheten skulle läggas ner och man skulle istället satsa på investerings-

stöd för storleksrationaliseringar och utbyggnader och det är också 

någonting som är viktigt. Det är mycket möjligt, ltl Sundback, att vi ser 

på det här på samma sätt. Det behövs en övergångsperiod för att få det 

här att fungera. Man kanske inte så strikt kan fokusera vid årtalet 2012 

såsom det var i framställningen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Under den här perioden med alla omstruktureringar så har vi sagt att 

man inte klarar någon av de större omstruktureringarna under den här 

mandatperioden. De måste gå in i nästa mandatperiod. Därför har vi 

också efterlyst allmänpolitiska överenskommelser. Den här regeringen 

har valt att inte jobba på det sättet. Den här regeringen kör sin linje och 

förväntar sig en majoritet bakom dem. Särskilt framgångsrikt tycker jag 

inte att den här regeringen har varit och inte heller i den här frågan. Vi 

har olika sätt att se på omstruktureringar. Vi har haft en egen linje pre-

cis hela tiden. De omstruktureringar som vi har föreslagit tror vi fortfa-
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rande att är nödvändiga, som en kommunreform. Nu får vi något förslag 

som ingen människa begriper sig på. Det dör väl ut med den här man-

datperioden. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag vill tacka ltl Sundback för en mängd goda argu-

ment. Nu gäller det att vandra försiktigt när det gäller nästa steg på den 

här reformen. Det är värdefulla synpunkter som ltl Sundback anförde. 

När det gäller näringsminister Torbjörn Eliasson så vill jag betona att 

ministern har gjort vad han kan göra i en mycket svår situation. Det 

finns stora besparingskrav å ena sidan från finansminister Perämaa och 

andra, och å andra sidan en önskan att slå vakt om en viktig basnäring. 

Det är en svår balansgång. Jag skulle vilja betona att vi har några leda-

möter i centergruppen som är märkbart oroliga för nästa steg. Därmed 

måste vi ta det i beaktande från centergruppen så att vi för en djup dis-

kussion om den här framtidsfrågan. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Med tanke på vad centerns partiledare just sade vill jag ändå 

hävda att det som vi har kommit överens om gällande inbesparingar har vi 

kommit överens om gemensamt. Det är vårt gemensamma ansvar att klara av 

den offentliga ekonomin under den här valperioden och framöver.  

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? 

Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.  

Första behandling 

5 Tolkningstjänster 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 2/2010-2011) 

Samma förfaranden gäller även vid detta ärende.  

Diskussion. 

Ltl Åke Mattsson 

Herr talman! Det här är betänkande nr 1/2010-2011 från social och miljöut-

skottet. Det gäller tolkningstjänster, en blankettlagstiftning där vi inför rikets 

lag om tolkningstjänster till Åland.  

Inledningsvis kan jag redogöra för utskottets förslag. Vi föreslår att lag-

tinget antar lagframställningen med föreslagna ändringar. Utskottet föreslår 

bl.a. att en bestämmelse om besvär intas i lagen i förtydligande syfte.  

När utskottet tog del av den här framställningen konstaterade vi att fram 

till den 1 september 2010 ingick lagen om tolkningstjänster i rikets lag om 

service och stöd på grund av handikapp. Sedan flyttades det till en ny lag-

framställning, den här lagen om tolkningstjänster som vi har att anta som 

blankettlagstiftning. 
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På detta vis blev vi på Åland utan lagstiftning. Vi har för närvarande inte 

någon lagstiftning på det här området. I utskottet har vi erfarit att de som har 

behov av den här typen av tjänster får servicen ändå via andra lagar. Efter vad 

vi vet så är det inte någon som har fått problem på grund av det här. Vi fram-

håller att det är viktigt att man inte har luckor i den här typen av social lag-

stiftning. 

Då vi gick igenom lagstiftningen konstaterade vi att när det gäller det ma-

teriella innehållet så finns det inte några politiska oegentligheter. Alla är ense 

om att vi bör ta den här lagstiftningen på Åland och att vi behöver ta den så 

snabbt som möjligt. 

Problemet uppstod när vi kom lite längre in och började titta på rikslagen 

och fördjupa oss i den. Det framkom bl.a. i sjätte och sjunde paragraferna, 

vilket vi hänvisar till i vårt betänkande, att de är väldigt öppna och otydliga. 

Det kan finnas en anledning till att man har relativt öppna paragrafer och det 

kan vara svårt att formulera en tydlig lagstiftning.  

När det gäller den här typen av handikapp så kan det finnas sådana som 

har ett stort socialt nätverk och familj som tar hand om en. Det kan också 

finnas sådana som är helt ensamma och då krävs det naturligtvis att man har 

två skilda typer av service. Vi vill lyfta fram att speciellt i sjätte och sjunde pa-

ragraferna finns det väldigt stora otydligheter. 

Sedan kom vi in på besvärsanvisningarna. Det framkom att det även bland 

lagkunniga jurister och hos andra lagkunniga fanns olika uppfattningar om 

hur man ska tolka besvärsvägarna i blankettlagstiftningen. Framförallt när 

det gäller en blankettlagstiftning där vi har för avsikt att överföra handlägg-

ningen av hela ärendet till riksmyndigheten, FPA.  

Förslaget som framkom var att man skulle följa den besvärshänvisning 

som fanns i rikslagen. Det kunde vara förvaltningsdomstolen på Åland för 

man tolkade det som en underordnad myndighet till landskapsregeringen.  

Utskottet har satt väldigt mycket tid på detta och benat ut det här. Vi kon-

staterade att den här lagstiftningen egentligen är glasklar. Det är helt uppen-

bart att det är högsta förvaltningsdomstolen som är besvärsinstans till de de-

lar som gäller förvaltning inom åländsk behörighet. Däremot om det finns 

med riksbehörighet i den här typen av blankettlagstiftning så är besvärsmyn-

digheterna dem som anges i rikslagen. Det här kanske kan verka lite otydligt i 

den här debatten i salen. Det är ganska tydligt klarlagt i vårt betänkande. 

Man hänvisar till 26 §, om man enbart läser paragrafen kan det konstate-

ras att vi har en viss behörighet att föreslå vilken besvärsväg det ska vara. 

Men man måste läsa den paragrafen i ljuset av förarbetena och då främst 

allmänna motiveringarna till den. Då har man någonting helt annat för av-

sikt. Det var detta angående besvärsanvisningar. 

Sedan konstaterade vi vidare i lagen när det gäller fördelningen av vilken 

lagstiftning som gäller i blankettlagen så efterlyste vi att man från lagbered-

ningen skulle vara tydligare på den frågan i förarbetena. Vi har i vårt betän-

kande lyft fram skrivningarna där och påvisat att man har väldigt svårt att få 

klargjort vad som är riksbehörighet och vad som är åländsk behörighet i 

blankettlagstiftningen. Vi begärde från lagberedningen en promemoria angå-

ende detta, vilket man också tog fram. Vi hade lite olika uppfattningar i ut-

skottet om man skulle lägga hela promemorian i vårt betänkande eller inte. 

En majoritet tyckte att vi skulle gör den här skrivningen.  
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Man kan konstatera att i blankettlagen om tolkningstjänster finns det 

några punkter som gäller riksmyndigheter. Det är statsmyndigheternas orga-

nisation och verksamhet enligt 27 § i självstyrelselagen 3 punkten. Det kan 

också gälla behörighet att vara verksam inom hälso- och sjukvården enligt 27 

§ paragrafen 30 punkten i självstyrelselagen. Det kan gälla försäkringsavtal 

eller arbetsrätt, det finns vissa små specialområden. Det gäller själva hand-

läggningen av ärendet. Däremot har vi konstaterat att grunderna för att få 

tolkningsservice är uteslutande åländsk behörighet. 

Tittar man på själva lagförändringen så har vi gjort vissa små justeringar 

av språklig natur. I fjärde paragrafen finns det en förändring som man lyfter 

in för att förtydliga när det gäller att få uppgifter. När det gäller att domstolen 

ska få de här uppgifterna så är det högsta förvaltningsdomstolen på Åland 

som ska få dem. I övrigt är det framför allt sjätte paragrafen som är helt ny 

och som är formulerad; "den som är missnöjd med beslut som fattas med 

stöd av denna lag i ärenden inom landskapets behörighet för att söka änd-

ring i det genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med 

bestämmelserna i tolkningstjänstslagen." Det här innebär att tiderna och 

olika saker som har formulerats gäller fortsättningsvis i tolkningstjänstsla-

gen. Det är bara själva besvärsmyndigheten som är förändrad.  

Med detta så föreslår jag att vi antar lagen med de föreslagna ändringarna. 

Tack.   

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Också den här lagframställningen, när den kom från landskaps-

regeringen till social- och miljöutskottet, föreföll oproblematisk såsom många 

tidigare lagar. Man hör ibland bland kollegerna här, och också kanske från 

landskapsregeringen, att social- och miljöutskottet förefaller att vara något 

klåfingriga. De ägnar sig åt alltför noggrann kontroll av lagframställningar 

och kommer med förändringsförslag som kanske man kunde klara sig utan.  

Här vill jag nog säga att så är långtifrån fallet. Sittande talman Gunnar 

Jansson och jag har suttit med i riksdagens motsvarande behandlingar i 

grundlagsutskottet där åtskilliga, nästan hälften, av lagarna går för grund-

lagskontroll till utskottet och noggrannheten är maximal. Man är synnerligen 

noggrann när det gäller kontrollen gentemot grundlagen. Det betyder också 

att utskotten i riksdagen för övrigt måste vara väldigt noggranna. Man kan 

ibland se att noggrannheten här i behandlingen i lagtinget inte alltid fyller 

grundkraven. Just i förhållande till våra grundlagar, inklusive självstyrelsela-

gen, så kunde man kanske kräva lite mera av utskottet. 

Vad som är särskilt bekymmersamt i landskapet och i självstyrelsen är tek-

niken med blankettlagstiftningen. Det betyder att när de här ärendena kom-

mer till utskottet så är det blankettlagen som är det som utskottet borde be-

handla. Själva blanketten, den åländska lagen, innehåller ganska lite. Det är 

några undantag och det är överföring av myndighetsförvaltning till land-

skapsregeringen och ibland dess underordnade myndigheter. Själva politiska 

innehållet finns i rikslagen och det medföljs inte till lagtingsbehandlingen av 

några motiveringar. Det förutsätts att utskotten går igenom riksmotivering-

arna och riksbehandlingen, om man är intresserad av det. Eftersom lagarna 

till dess innehåll faller under självstyrelsens behörighet och ska tillämpas här 

i landskapet som åländska lagar, så bör utskottet gå igenom rikslagen, när det 

gäller blankettlagar. Det här är naturligtvis jobbigt för utskottet, men det är 
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absolut nödvändigt. I allmänhet görs det på det sättet i våra utskott och så ska 

det vara.  

Blankettlagstiftning kan ge en felaktig känsla av att det är en ganska kort-

fattad och enkel lagstiftningsordning som vi får hit till lagtinget. Men det är 

inte det. Det är beroende på rikslagen hur pass invecklad lagstiftning det är. I 

det här fallet finns en del som man kunde önska att skulle vara tydligare i 

rikslagen, annorlunda och anpassat till de åländska förhållandena.  

När man väljer blankettlagstiftningen så är det inte alldeles enkelt att göra 

de förändringarna i rikslagen. Det blir en "tövlig" lagstiftning om man ska ha 

alltför mycket undantag och specialbestämmelser i blanketten. Med detta 

menar jag inte att vi inte ska använda oss av blankettlagstiftningen. Tvärtom, 

jag tycker att den är utomordentlig i de flesta fall där den används, men dock 

icke i alla. När det blir så att man ifrån åländsk sida inte är riktigt nöjd med 

rikslagstiftningens innehåll då måste man naturligtvis överväga en egen lag-

stiftning. Den kan ju för den skull ungefär se ut som rikslagen. 

Den här otydligheten som vi då har konstaterat i det här fallet, som ordfö-

rande nämnde, finns bland annat i sjätte och sjunde paragrafen i tolkningen.  

Det innebär att lagstiftaren överför tolkningen av lagen till en underordnad 

myndighet, i det här fallet Folkpensionsanstalten. Det här är gränsfall, här 

går det en gräns i vattnet i förhållande till grundlagen när det gäller tydlighet 

i lagstiftningen och delegeringsrätten som också finns reglerad i grundlagen. 

Min uppfattning är att man inom den sociala sektorn alltid är närmare att gå 

över den här gränsen än vad man är i en annan lagstiftning. Det finns också 

annan lagstiftning som är sådan jordbruksstödslagstiftningen innehåller såd-

ana ingredienser och annat också. Genom att vi då använder oss av blankett-

lagstiftningstekniken så ges vi inte möjligheten att göra en bättre lagstiftning 

än vad man har i riket. Lagstiftningen blir med de brister den har, också i 

förhållandet till grundlagen, och som förekommer i rikslagstiftningen och det 

resulterar ofta i förändringar i lagstiftningen längre fram också i riket.  

Det som ordförande nämnde, och som slog oss när vi detaljbehandlade 

rikslagen, var besvärsbestämmelserna för användarna. Hur ska användarna 

förstå det här? När vi hörde med landskapsregeringens jurister så visste inte 

de riktigt heller hur det skulle vara. Då förstår ni att det blir svårt för använ-

darna. Det blir nästan omöjligt. Det är ju illa när vi lämnar ifrån oss lagar 

härifrån lagtinget och i princip förutsätter att klienterna på den sociala sidan 

ska använda sig av jurister för att veta vad som är deras rätt. Det här har 

Ålands delegationen tagit upp i åtskilliga sammanhang. Man har också hänvi-

sat till rättsosäkerheten som uppstår när vi inte är tydligare i landskapets lag-

stiftning.  

Kritiken från Ålands delegationen har klingat för döva öron i stort sett. 

Vare sig landskapsregeringen eller dess beredning har tagit det ad notam på 

ett sådant sätt att vi skulle ha fått en praxis som är acceptabel. 

Jag hoppas att det här betänkandet, som är väldigt tydligt nu och hänvisar 

och citerar Ålands delegationens resonemang, ska förändra på den här verk-

ligheten. Det här är naturligtvis långt juridik men för de människor som är 

berörda så är det praktik. Det är en svår situation. Det blir en svår juridisk si-

tuation för dem, de vet inte vilken rätt de har.  

I det här fallet var gränsen mellan när man ska använda det finska be-

svärssystemet med nämnden för sociala ärenden som finns i riket, och som 

inte inom åländsk behörighet ska ha någon funktion alls såsom självstyrelse-
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lagen anger, och när självstyrelselagens besvärsbestämmelser ska användas. 

Detta förhållande blev alltså oklart i den här lagstiftningen. Vi har i vår lag-

bok en hel del blankettlagar som lider av samma. Man kan inte kalla de felak-

tigheter men stora brister för medborgarna. Därför hoppas jag att landskaps-

regeringen och lagberedningen nu i anledning av det här betänkandet ska ta 

Ålands delegationens utlåtanden ad notam. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag kan i princip till fullo hålla med ltl Janssons an-

förande. Jag begärde replik för att säga att man i blankettlagstiftningen 

måste vara väldigt försiktig med att ändra i paragraferna. Förarbetena 

som finns på rikssidan, tillämpningen av lagstiftningen och prejudikaten 

är otroligt viktiga när det framförallt gäller den sociala lagstiftningen. 

Därför är man väldigt låst vi de här paragraferna. Man har svårt att 

komma ifrån dem. Det är nästan bara besvärshänvisningen i den 

åländska lagstiftningen som man kan påverka, annars ska det vara väl-

digt stora anledningar till det. 

Jag begärde också replik för att lyfta fram att ltl Jansson och alla öv-

riga i utskottet har varit väldigt konstruktiva när vi har arbetat med den 

här framställningen, även personalen i lagtinget har arbetar väldigt bra. 

Jag vågar inte säga vilken tid på natten vårt betänkande kom.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det sista ska särskilt riktas mot vår sekreterare i utskottet 

som ni av betänkandet ser vem det är.  

Det blir något av en chimär med självstyrelsen när den här typen av 

situationer uppstår, där man inte är nöjd med innehållet i rikslagstift-

ningen. Det är precis som kollegan Åke Mattsson här säger att det blir 

olyckligt om vi går in i blanketten och ändrar på substansbestämmelser-

na i rikslagen. Det blir svårläst då. Det betyder att när vi använder oss av 

blankettekniken är vi tvungna att ta rikslagen, rakt upp och ner när det 

gäller substansen, med vårt missnöje med en del av formuleringarna. Då 

frågar man sig om vi är bättre på att lagstifta än vad man är i riket? Kan 

vi formulera oss bättre så att det blir tydligare? Svaret på det är; ja, 

ibland. Naturligtvis inte som huvudregel. De är alldeles duktiga i riket 

på ministeriernas lagberedningar.  

Vi har också detta med språket som gör att den svenska versionen 

ibland kanske inte riktigt blir som ursprungsversionen, den finska vers-

ionen, men vi ska leva med den svenska versionen.  

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslu-

tad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behand-

ling är avslutad.  

Enda behandling 

6 Budget för landskapet Åland 2011 

Finansutskottets betänkande (FU 3/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 1/2010-2011) 
Finansmotionerna nr 1-78 (FM 1-78/2010-2011) 
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Först tillåts diskussion. Detaljbehandlingen kommer att vidta på onsdag 22.12.2010. 

Diskussion. 

Ltl Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Finansutskottet har efter idogt arbete åstadkommit ett betän-

kande med anledning av förslaget till budget för år 2011. 

Till skillnad mot vad som brukar vara har finansutskottet förslaget en 

sänkning som jag återkommer till i presentationen.  

Vi redogör för det finska finansministeriets tankegångar, de problem som 

man ser och utvecklingen, vilket finns beskrivet på sidan 2. Jag kommer inte 

att gå in närmare på detta. Var och en kan läsa, det är klara siffror.  

Det som inte framgår här är kronans starka ställning. Man hade beräknat 

att nio kronor för en euro skulle passera inom två år. Vi kan konstatera att det 

har kronan nästan redan gjort. Den ekonomiska tillväxten i Sverige och stär-

kandet av den svenska kronan går betydligt kraftigare uppåt än vad man har 

tänkt. I Finland går det något saktare men det går ändå åt rätt håll.  

Utskottet har uppfattat att nedskärningar och skattehöjningar, som fi-

nansministeriet har påtalat att behöver göras av den kommande regeringen, 

skulle inbringa 1,5 miljarder euro årligen fram till 2015. Av denna summa 

skulle 1,1 miljarder årligen täckas med nedskärningar och 0,4 miljarder med 

skattehöjningar. Hur detta kommer att påverka den ekonomiska utvecklingen 

på Åland kan vi inte uppskatta ännu. 

Det krispaket som Finland har deltagit i för Grekland och Irland uppgår 

sammanlagt till 2,34 miljarder euro. Det som framfördes i vårt hörande med 

finansministeriet är att man har väldigt komplicerade uppbindningar och 

åtaganden mellan de olika länderna, där Frankrike och Spanien uttalas som 

två av de länder som riskerar att få problem. Man konstaterar att för deras 

stora ekonomier är inte den modell som man har valt för Irland och Grekland 

möjliga att använda, utan där måste göras någonting annat. 

När det gäller landskapets budgetekonomi har utskottet titta bl.a. på anta-

let anställda i landskapets organisation och finner det svårt att se hur den re-

dovisade personalminskningen har åstadkommits eftersom det i budgeten 

klart och tydligt framgår att år 2007 uppgick personalstyrkan till 1809, 5 per-

soner. År 2008 hade personalstyrkan ökat till 1866 för att sedan, till det för-

slag som ligger för 2011, uppgå till 1814. Detta är beräknat i heltids- och del-

tidstjänster. Det betyder att vi har en ökning på antalet anställda från år 2007 

till år 2011 på fyra eller fem personer.  

När vi sedan tittade på inkomster och utgifter som redovisades i samband 

med presentationen av budgeten, så kan man nu konstatera följande när man 

delar upp det i konsumtionsutgifter, överföringsutgifter och investeringar: 

Ålands hälso- och sjukvård kostade år 2008 2631 euro per invånare och plan-

eras att kosta år 2740 euro per invånare dvs en ökning på cirka 100 euro. 

Gymnasialstadieutbildningen har förändrats från att år 2008 vara 663 euro 

per invånare, till att år 2011 att vara 627 euro per invånare, en sänkning på 

dryga 30 euro per invånare. Sjötrafiken har också ändrats från år 2008 då 

den var 608 euro per invånare, till att år 2011 planeras att vara 546 euro per 

invånare. Där har skett förändringar till lägre nivåer. 

Sedan när det gäller överföringsutgifterna, så kan man konstatera att över-

föringarna till kommunerna i princip har stått på en oförändrad nivå, från år 
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2008 1431 euro, till att år 2011 vara planerade till 1423 euro, dvs en liten 

minskning. 

Sedan när det gäller investeringsutgifterna så ser vi att den största skillna-

den ligger på sjötrafiken. År 2008 var det 223 euro per invånare i investe-

ringskostnader för att år 2011 bara vara 4 euro per invånare.  

Däremot när det gäller väghållningen i övrigt så är investeringarna från att 

ha varit 195 euro så har de sakta ökat till 225 euro per invånare år 2011, vilket 

är samma som år 2009. Detta bara för att belysa den beskrivning som fi-

nansministern hade här tidigare och som efterfrågades.  

När det gäller landskapets budgetekonomi för övrigt så kan man konsta-

tera att den utjämningsfond som har stått till buds kommer att vara helt 

tömd efter år 2012 varför det är viktigt att landskapets ekonomi ytterligare 

måste saneras, konsumtionsutgifterna måste sänkas.  

Vi påpekar samma som tidigare om revisionen. Jag upprepar inte det. Vi 

har erfarit att revisionen har fått en tillfällig lösning just nu. Men införandet 

av ett revisionsverk, som den utredning som de svenska revisorerna kom 

med, är önskvärd.  

Man kan inte nog understryka behovet av att utveckla IT-systemen, för att 

få en fullständig e-förvaltning, 24 timmars kontor, vilket vi skrev i revisions-

berättelsen. Vi har också fått oss tillställt att EU har en definition avseenden 

e-förvaltning som lyder enligt följande: ”E-förvaltning är verksamhetsut-

veckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och kom-

munikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya 

kompetenser”. En utveckling enligt det föreslagna kunde påskynda ett skap-

ande av ett räkenskapsverk för hela den offentliga förvaltningen på Åland.  

Utskottet uppmanar landskapsregeringen att återkomma i en tilläggsbudget. 

Det här får vi antagligen skäl att återkomma till i samband med diskussionen 

om betänkande när det gäller den nya finansförvaltningslagen.  

Sedan fördjupade sig utskottet en hel del i det som numera kallas sam-

hällsreform. Vi har erfarit att det finns en arbetsgrupp som jobbar med det 

här. Det kommer snart att presenteras en utredning om en brukarundersök-

ning som har beställts av Ålands kommunförbund. Den andra utredningen, 

som avser den sociala delen, kommer antagligen först i mars.  

Man kan nu konstatera att de demografiska förändringar, som kommer att 

ske i landskapet fram till år 2030, kommer att föranleda att kostnaderna för 

kommunerna och landskapets sociala service och förmåner kommer att stiga 

med 50 procent. Det här nog en stor utmaning för de kommande politikerna 

att komma tillrätta med.  

Utskottet anser att det är nödvändigt med en bred politisk beredning för 

att när de ovan angivna utredningarna färdigställts åstadkomma en bred lös-

ning för att uppnå politisk och medborgerlig acceptans. Det är väldigt viktigt 

att medvetandegraden höjs om behovet av en samhällsreform. Alla de hö-

rande som vi hade utskottet hade samma budskap; behovet av en samhällsre-

form kommer att öka och stärkas under de kommande åren.  

Under frågan om hembygdsrätt och jordförvärv vidhåller utskottet sin tidi-

gare skrivning om att landskapsregeringen bör jobba fram det som den här 

utredningen hade givit vid handen och det har inte hänt ännu. 

Sedan kommer vi till internationellt samarbete. Utskottet stöder tanken på 

en Ålandshavskommitté eller Ålandshavskommission. Utskottet uppmanar 

landskapsregeringen att utröna möjligheterna till extern finansiering för 
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täckande av Ålandshavskommissionens kostnader och återkomma till lag-

tinget och presentera strukturen för ett sådant samarbete. 

Utskottet hörde företrädare för Haparanda kommun. Där har man redan 

ett mångårigt projekt om samarbete över gränserna. Det ligger i huvudsak på 

kommunal nivå. Man byter tjänster med varandra. Man har ett flertal gånger 

påtalat om behovet av lagstiftning för att uppnå mera samarbete, men några 

sådana åtgärder har man ännu inte åstadkommit.  

Under hållbar utveckling har vi konstaterat att det stödsystem som idag 

finns för vindkraft och för användning av biobränsle för elproduktion måste 

få en ny lösning eftersom utbetalningssystemet som nu har använts kommer 

att försvinna och övergå till någonting som ligger under självstyrelsens behö-

righet. Det är ytterligare viktigt att se till att Åland kommer med i det nya 

stödsystemet som nybyggnation av vindkraft förutsätter. Det får inte bli 

några luckor på vägen. 

Under hälso- och sjukvården fördjupade sig utskottet i tandvårdens nu-

läge. Det finns två saker som utskottet påpekar. Det bör utredas och tittas på 

de grupper som har rätt till offentlig tandvård, samt att ett system med tand-

vårdscheckar, som till exempel används i Sverige, ska utredas och i första 

hand riktas till någon av de prioriterade grupperna. 

När det gäller den ambulerande tandvården i skärgården så har utskottet 

erfarit att det viktigaste är tandvården vid institutioner, åldringsvården. 

Tandvården är också lika viktig för randområdena på fasta Åland som det är i 

skärgården. Däremot kanske inte skoleleverna har samma behov eftersom 

man i skolorna använder tandvården i Mariehamn. Det ser också möjligheter 

till andra aktiviteter som besök i badhus eller museer när man besöker Mari-

ehamn.  

När det gäller hälsovårdarberedskapen i skärgården, som vi fortsättnings-

vis kallar den, så har det införts ett nytt begrepp i ltl Danne Sundmans reser-

vation. Det är akutsjukvårdarberedskap. Det kan väl vara så, men det heter 

ändå hälsovårdarberedskap. Det har rått en del okunskap hur kostnaderna 

för ambulanshelikoptern fördelas. Vi har konstaterat att vem som helst kan 

beställa helikoptern. När helikoptern flyger kostar det lite under 20 euro för 

den som nyttjar helikoptern, den resterande delen betalas av FPA. Där finns 

inte några hinder för inställelse. Helikoptern flyger numera även på natten, i 

sämre väder än tidigare och har också mycket kortare inställelsetid.  

Utskottet stöder landskapsregeringen i dess arbete med att utveckla och 

förbättra hälsovårdarberedskapen för övrigt. 

När det gäller Gullåsen så finns det en gedigen rapport som har tagits fram 

och lämnats under våren i april. Enligt planen ska Gullåsen och Rehabenhet-

en sammanslås till en enhet och verksamheten indelas i tre block; rehabilite-

ring, geriatrik och demens. För att detta ska få en god effekt så krävs det om-

byggnation, tillbyggnation och nybyggnation kanske. Enligt den tidsplan som 

finns angiven i utredningen så planeras byggstarten år 2012. 

Under främjande näringar har utskottet hört en del personer. Utskottet lyf-

ter fram det som många gånger har uttalats här. Problemet för många företag 

är en omfattande och krånglig byråkrati. Det bör sättas särskilt fokus på det 

för att kunna minska den.  

Utskottet betonar vikten av småföretagandet för ökad tillväxt och syssel-

sättning. Denna grupp är mindre känslig för konjunktursvängningar och ut-
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gör en stabiliserande faktor på arbetsmarknaden, såsom det har skett på 

Åland nu under den ekonomiska kris som har varit. 

Inflyttningen till arbetsmarknaden är synnerligen viktig. Vi vet att de har 

flyttat in cirka 200 personer per år till Åland. De här personerna behövs på 

alla ställen. Det är också viktigt att vi har en väl fungerande integration med 

språkutbildning. 

Utvecklingen av det befintliga näringslivet behövs för tjänstesektorn med 

bland annat sjöfarten och IT branschen. Det finns stort kunnande där och 

Ålands insulära läge utgör inte hinder för expansion. Vi ser fram emot att tur-

ismen fortsättningsvis kommer att utvecklas och vi ser fram emot turismstra-

tegin som vi förhoppningsvis också ska kunna diskutera och debattera under 

våren.  

Sjöfarten som då är Åland största motor har ändå ett flertal hot som ligger 

i röret och som syns i framtiden, t.ex. hastighetsbegränsningar i skärgården, 

aviserandet av att införa moms på maten och bränsles svavelhalt är problem 

som kommer att ställa till väldigt stora ekonomiska bekymmer för rederierna. 

Om man skulle ändra på bemanningskraven så att man får införa blandbe-

sättning, icke åländsk arbetskraft, så skulle det utgöra ett jätteproblem för det 

åländska samhället. Samtidigt är det en förutsättning för att rederierna ska 

kunna överleva.  

Sedan när det gäller pensionsfonden har vi konstaterat att det är positivt 

att överföringarna från pensionsfonden inte uppgår till maximala procenter. 

Men vi har heller inte fått någon utredning över pensionsåtagandena framö-

ver. Man kan konstatera att de pensionsrelaterade utgifterna har förändrats 

från att år 2008 har varit 687 euro per invånare, till att för år 2011 planeras 

till 878 euro per invånare, dvs en höjning med nästan 200 euro eller med 25 

procent. Det om något kan vara alarmerande. 

När det gäller utbildning och kultur har utskottet erfarit att det nya perio-

diseringssystemet har stött på problem, t.ex. att valfria ämnen eller till valda 

ämnen kolliderade med ordinarie lektioner. Därför så måste man särskilt pri-

oritera detta problem så att periodiseringen inte skapar problem. Framförallt 

så att inte det här skapar problem för den nya gymnasiereformen. 

Angående skärgårdens utveckling så har den problem med en åldrande be-

folkning. Demografin är svårare där än i övriga kommuner.  

För regionens utveckling är goda kommunikationer och trygg samhällsser-

vice, tillsammans med bra förutsättningar för näringslivet, centralt. I frågan 

om kommunikationer konstaterar utskottet att det utlovade kortruttsmed-

delandet har en central betydelse.  

Utskottet har valt att ta fasta på sådana insatser som redan nu kan plane-

ras. Däribland kan nämnas satsningen på en hamn för Kökartrafiken på östra 

Föglö, en utbyggnad för trafiken mellan Föglö och fasta Åland, en kortrutt via 

Bärö och planeringen av en bro till Vårdö. En särskild lösning krävs därtill för 

Sottunga trafiken och därtill hörande. Tillsammans ger detta ett kortruttssy-

stem som kan vidareutvecklas. Utskottet betonar vikten av att utbyggnaden 

av kortrutt snarast påbörjas och uppmanar landskapsregeringen att om möj-

ligt söka extern finansiering för investeringen. 

Angående inkomster, när det gäller försäljningen av Hamngatan 4 är ut-

skottet enig om att verksamheten som bedrivs i lokalerna är viktig och beto-

nar vikten av att hyresgästernas rätt till fortsatt verksamhet säkerställs. Här 
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har vi erfarit att största delen av den här verksamheten de facto finansieras av 

icke åländska skattebetalare. 

Sedan när det gäller motionen nr 74 angående travbanan anser utskottet 

att landskapsregeringen tillsammans med Hästavelsföreningen bör se över 

verksamhetsförhållandena för anläggningen eller åtminstone konstatera hur 

de är och hur de kan fortsätta. Det uttalades en önskan om att spelet skulle få 

en annan betydelse om Hästavelsföreningen skulle ha en egen spellicens. 

Man har också kunnat konstatera att det håller på att bildas ett mera aktivi-

tetscentrum för alla hästar och inte bara för travhästar.  

Skördemarknaden, som hittills har hållit på naturbruksskolan, kommer att 

flytta till travbanan inkommande sommar.  

Sedan tittade utskottet också på språkrådets verksamhet. Där kunde vi 

konstatera att språkrådet har lidit av att inte ha någon tjänsteman, någon 

sekreterare. Vi betonar ändå språkrådets stora betydelse och att efter utvär-

deringen, som kommer att göras, får landskapsregeringen återkomma med 

en eventuell lagreglering av språkrådet huruvida detta är nödvändigt. 

När det gäller främjandet av jämställdheten fanns det en finansmotion om 

att införa statistik i publikationen "Kvinnor och Män på Åland 2011". Utskot-

tet har erfarit att landskapsregeringen under flera år arbetat med frågan men 

ännu har inte underlaget funnits för att kunna ligga till grund för statistiken 

eftersom det är ett omfattande arbete. Man får återkomma när man kan ta 

fram underlaget så småningom.  

Under radio- och TV verksamheten har vi erhållit information om att det 

etermediapolitiska programmet ska presenteras i morgon den 21 december. 

Arbetsgruppen ska presentera det programmet. Efter detta torde det också 

komma till lagtinget för diskussion.  

När det gäller främjande av bostadsproduktionen har utskottet tittat på 

den framställningen att det skulle finnas 50 000 euro för installation av his-

sar äldre i våningshus. Vi fick en redogörelse över att det finns 178 stycken 

trapphus i tre- till fyravåningshus som kan komma ifråga för byggandet. Det 

här lilla anslaget är antagligen bara en början. Vi räknar med att landskaps-

regeringen kan återkomma till detta och att det också ska gå att använda rän-

testödslån för byggandet av dessa hissar.  

Jag ska tillföra en rättelse till betänkandet under moment 43.15.50. Ut-

skottet har gjort en felskrivning. Vi skriver att det är kanslikommissionen 

som ska hantera och fatta beslut om understöd till politisk verksamhet. I stäl-

let ska det stå som följer: "Utskottet konstaterar att detta är en fråga för 

landskapsregeringen att hantera och fatta beslut om. Utskottet föreslår att 

finansmotion nr 58 förkastas."  

När det gäller fastighetsförvaltning så hade vi en av de få omröstningar 

som utskottet har haft, bara fem stycken. Vi röstade om att vi ska fortsätta i 

enlighet med förslaget när det gäller renoveringen av Självstyrelsegården. 

Under utbildningens och kulturavdelningens förvaltningsområde så har vi 

hört skolorna och en del andra om systemet att införa en dator åt alla elever i 

lyceet, handelsläroverket, vårdinstitutet och kanske någon del av yrkesskolan. 

Utskottet har erfarit att tiden inte riktigt var mogen för detta. Utskottet anser 

att det måste till mera utbildning och planering för detta innan man ska göra 

det. Utskottet har inte sänkt anslaget, det kan användas till sådant ändamål 

så att lärare och andra får den utbildning som behövs.  
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Under museibyrån har vi diskuterat besökscentret i Bomarsund. Utskottet 

betonar vikten av att besökscentret, när och om det byggs, bedrivs profess-

ionellt och med hjälp av modern teknik. Utskottet har erfarit att Sunds kom-

mun har fått ett utkast till avtal avseendet driften av anläggningen, men nå-

gon förhandling har ändå inte ägt rum och inga formella beslut har fattats. 

Landskapsregeringen har också villkorat sitt anslag med att detta beslut ska 

finnas till hands och överenskommelse med kommunen.  

Sedan till näringsavdelningens allmänna förvaltning när det gäller den 

kombinerade tjänsten turist-, skärgårds- och sjöfartsutvecklare anser utskot-

tet att alla tre verksamheter är synnerligen viktiga. Funktionerna är till sin art 

sådana att det kräver långsiktighet och kontinuitet. Utskottet ser dock pro-

blematiken med att hitta en person som har kompetens för alla tre delar.  

När det gäller bokningssystemet under trafikavdelningens förvaltningsom-

råde anser utskottet att det är ett nutida krav med ett öppet Internetbaserat 

bokningssystem. Landskapsregeringen kan använda sig av extern expertis för 

att granska och utvärdera det nuvarande systemet. I det fall systemet inte går 

att använda bör med ett helt nytt system upphandlas. Eventuella problem 

med uteblivna avbokningar kunde hanteras genom förhandsbetalning. Med 

beaktande av de erfarenheter som erhålles under pågående uppbyggnad in-

skärper utskottet vikten av tydliga kravspecifikationer för en ny upphandling. 

När det gäller sjötrafikens kostnader under moment 48.20.20 har vi tagit 

del av den utredning som har utförts som en beställning för trafikavdelning 

om hur man skulle kunna dela på beställare och utförarfunktionerna och att 

vissa saker på sikt kan bedrivas som en inhavsmodell, dvs man ”leker” bolag 

tills man har lärt sig hur det fungerar. Posten har i tiden fungerat enligt detta. 

Det saknas en dispositionsplan trots att utskottet har efterhört en sådan 

över momentet som uppgår till drygt 15 miljoner. Av den orsaken kan inte ut-

skottet ta ställning till det här. Vi förutsätter att de turlistor som har fastställs 

står i proportion till de anslagna medlen. Utskottet har vidare erfarit att mo-

mentet i sig inte innebär att upphandling kommer att ske av all trafik.  

När det gäller de motioner som handlar om gång- och cykelvägar har vi 

kommit underfund med att den modell av projektbeskrivning som till lämpa-

des vid årets budget gör att det är väldigt svår överskådligt att se hur de olika 

delarna kommer i röret. Därför efterlyser utskottet att projektbeskrivning 

uppgörs enligt tidigare modell för samtliga projekt under momentet, såsom 

det var skrivet tidigare i betänkande 2008-2009.  

När det gäller kortruttsinvesteringar vill utskottet att man i stället för en 

konsult skulle anställa en projektledare i tjänsteförhållande och därmed 

skapa snabbare tillvägagångssätt för att kunna komma igång med de sats-

ningar som jag redogjorde för i den allmänna motiveringen.  

Den i framställningen föreslagna MKB utredningen för tunnelalternativet 

bör slutföras för att kunna utgöra alternativ för andra lösningar. Om man ska 

ha en annan dragning, som det har föreslagits här, så måste man ändå ha ett 

alternativ att hänvisa till.  

Med anledning av det som står under moment 48.20. 70, en ändring och 

en minskning och budgetmomentet på 120 000 euro, det gäller ombyggnaden 

av m/s Skarven. Utskottet har erfarit att m/s Skarven har erhållit dubbla cer-

tifikat och kan köras som lastfartyg och då också köra farligt gods, bensin och 

gas till Föglö. Därmed behövs inte någon ombyggnad. Utskottets förslag är att 

dessa pengar utgår från det här momentet.  
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Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget antar land-

skapsregeringens förslag till budget för landskapet Åland under år 2011 med 

följande ändringar samt bemyndigar landskapsregeringen att uppta för bud-

getens förverkligande erforderliga lån. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Med anledning av rubriken den ekonomiska utvecklingen i 

omvärlden och där innefattande också Finland, så vill jag här i samband 

med replik informera om finansministeriets senaste konjunkturanalys 

som publicerats så sent som idag. Informationen ger inte någon bild av 

stora förändringar i förhållande till det som har redovisats tidigare och 

det som finansutskottet har fördjupat sig i. Vi ser framför oss en tillväxt, 

men en försiktig sådan, under de åren som kommer framöver. Man räk-

nar fortfarande med att man under 2008-2012 på finsk sida ska skuld-

sätta sig ytterligare med 40 miljarder euro. Vill man räkna avräknings-

grundens procentsats 0,45 i förhållande till den summan så är det 190 

miljoner euro bort från det system som vi har.  

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Under finansutskottets behandling händer det ju alltid sa-

ker. Det är ju alltid trevligt om de är positiva, ibland kommer också ne-

gativa vinklingar. Vi får återkomma till det och se hur Finland ska reda 

upp sin utlandsskuld och balansera sin ekonomi på sikt. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Den stora frågan för nationen Finland blir hur man skall 

balansera ekonomin. Det har varit intressant när medierna i sina fråge-

ställningar till partierna på rikshåll har ställt frågan hur man ska uppnå 

detta, hur man ska uppnå ytterligare besparingar eller uppnå minsk-

ningar av det budgetunderskott som krävs. Partierna tycks, antagligen 

också av ideologiska skäl och av andra orsaker, vara lika olika som parti-

erna här i lagtinget. Partierna har gett väldigt olika svar på det. En del 

partier vill inte skära i utgifterna alls, andra vill inte sänka skatterna så 

det är en svår och smärtsam process som landet kommer att få gå ige-

nom. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Ja, det blir tufft för alla. Till skillnad från den finska ekonomin där man 

inte har någon nämndvärd befolkningstillväxt så utgör befolkningstill-

växten på Åland en försvårande faktor för hur vi ska kunna klara vår väl-

färd. Då menar jag den åldrande befolkningen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag tycker att skrivningarna på sidan 3 i betänkandet är bra. 

Det visar på att vi har ett behov av fortsatta med strukturella föränd-

ringar och också prioriteringar om vi ska lyckas även de kommande åren 

att hålla ekonomin i skick. Vi får också svart på vitt vad beträffar antalet 

anställda. Generellt sett så kan man ge en övergripande kommentar att 

det är flera motioner som egentligen har blivit godkända genom de 



  

  743 

skrivningar man har. Men i det här sammanhanget har det varit vikti-

gare att man håller sina positioner än att motionärerna skulle kunna få 

det erkännandet. Vi kan ändå konstatera att åtminstone ifrån obunden 

samlings sida så är det flera motioner som vi har fått igenom, t.ex. kort-

rutt och gång- och cykelvägar.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Liksom den tidigare replikväxlingen kan jag konstatera att 

finansutskottet har hörsammat många av oppositionens finansmotioner. 

Det har blivit positiva skrivningar, bl.a. att landskapsregeringen nu ska 

utfärda rekommendationer om att begränsa natriumglutamat i skolor-

nas bespisningar. Det tycker jag att är mycket positivt. 

Det som förefaller vara en lite märklig skrivning handlar om det 

elektroniska ansökningsförfarandet vad gäller studiestödsansökningar, 

så att de åländska ungdomarna på samma sätt som ungdomar i riket ska 

kunna söka om studiestöd på nätet. Här hänvisar utskottet till sina 

skrivningar om e-förvaltningen och det är ju ett väldigt stort projekt som 

inte alls är genomförbart i en handvändning.  

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Nej, det är helt riktigt att vi hänvisar dit. Vi har också en 

förhoppning att om man snabbar upp IT utvecklingen rent allmänt i 

landskapet så ska naturligtvis ansökningsproceduren för studiestöden 

finnas med i den. Det är inte heller bra om man går före med den proce-

duren snabbare nu så att studiestöden har en modell och sedan har 

landskapets övriga förvaltning en annan modell, så att de inte bli lika-

dana. Studiestöden ska ingå i ett heltäckande IT system.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Om jag förstår det rätt så kommer man också att stoppa upp det arbete 

som bör göras på näringsavdelningen vad beträffar ansökningarna som 

lantbrukarna ska kunna söka sina stöd via nätet. Då stoppar också den 

processen upp i väntan på den stora e-förvaltningsreformen.  

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Vi tar inte ställning till någon särskild del i den frågan. Jag 

hoppas att man kan anpassa förändringarna där så att de förenhetligas 

även för sådant. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Ltl Mattsson redogör på sidan 3 för antal personal som 

finns anställda inom förvaltningen. Den viktigaste siffran att komma 

ihåg är siffran i förhållandet mellan 2008 och 2011. Det var år 2008 som 

luften gick ur ekonomin. Det sackade efter för var dag och det kom nya 

prognoser. Det är de två siffrorna som man bör jämföra med varandra. 

År 2008 tog man tag i besparingarna. 
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Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det är en helt riktig iakttagelse. Siffran under 2009 fanns 

också med i vårt underlag, det kan vem som helst se i blå boken. Utskot-

tet visar att vi nu i det planerade läget för 2011 ligger över 2007 års nivå.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Under hälso- och sjukvård, tandvård på sidan 6, så skriver 

utskottet; ”de nuvarande prioriterade grupperna bör övervägas i syfte 

att skapa utrymme för angelägnare grupper.” Det här har varit uppe 

flera gånger per år i ÅHS styrelse och man har försökt titta över den här 

listan. Vad är det nu för förändringar i den listan som utskottet har 

kommit fram till att kan göras?  

Utskottet uppmanar ÅHS att utreda möjligheterna och kostnaderna 

för en ambulerande tandvård för skärgården och konsekvenserna av 

utebliven sådan. När vi hade budgetbehandlingen och det här var uppe 

så förelåg både det ena och det andra. Det som utskottet önskar här är 

utskottet inte informerad om. Vad är det för nya uppgifter som man har 

fått sig till del? 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! När det gäller prioriterade grupper så av de hörande som 

vi har haft så kan det hända att i den prioritering, som hittills har gällt, 

skulle det kunna gå att förändra, utan att i sak gå in på vilken grupp det 

gäller. 

När det gäller tandvården i skärgården så har det försvunnit. Vi har i 

utskottet kommit fram till att det inte gäller skolorna så mycket som det 

idag gäller klienterna vid institutionsvård.  

Utskottet har erfarit att skolornas tandvård i Finland är organiserad 

på ett sätt, i Sverige på ett annat sätt och på Åland står vi någonstans 

mitt emellan. Men vilket är bäst? Den ena säger att vi har för mycket och 

får ofta och den andra säger att det är för sällan. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! När det gäller listan över grupper som sköts av ÅHS tand-

vård så är det ju lätt att säga att det går att ändra. ÅHS styrelse har årli-

gen tittat på det. Den stora gruppen som överstiger allt annat är barn 

och ungdomar. Det är naturligtvis vilken åldersgräns man har på dem 

uppåt som är avgörande för det här. Övriga grupper är relativt små, 

t.o.m. gruppen tidigt anställda inom ÅHS är numera relativt liten. Det är 

lätt att säga så här men det är svårare att genomföra. 

Det var intressant det här sista om den ambulerande tandvården. Det 

är alltså en ny politik som utskottet talar för. Institutioner skulle ges en 

ny form av tandvård jämfört med hittills, vilka som nu avses med det, 

här nämndes t.o.m. skolor som institutioner. Medan detta med skärgår-

den ville inte ordförande själv framhålla som någon huvudsak här, vil-

ken dock är huvudsak i texten.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag hade några kommentarer om Gullåsen. Jag kan infor-

mera lagtinget om att Gullåsenrapporten behandlas på inkommande 

ÅHS styrelsemöte. Man räknar med att man ska avsluta den diskussion-

en och sedan är får landskapsregeringen ta vid. Landskapsregeringen 

gjorde i sitt budgetförslag för 2011 vissa tydligare skrivningar, dels i de 

allmänna motiveringarna, men vi förtydligade också om Gullåsen i pla-

nen för hälso- och sjukvården. Jag räknar med att styrelsen behandlar 

Gullåsenrapporten färdigt och sedan är det landskapsregeringen som tar 

vid när det gäller den fortsatta planeringen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Utskottet betonar betydelsen av småföretagandet. Vi läser 

i media att Åland har förlorat, sedan 1990, cirka 700 företag varav cirka 

hälften hör till primärproduktionen. Det är cirka 40 företag per år. Har 

utskottet kunnat utröna vad minskningen av företagen beror på eller vad 

man borde göra för att antalet företagare skulle öka framöver? 

Talmannen 

Repliken gick delvis utanför ämnet. Önskar ltl Mattsson svara? 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Bara i förtydligande syfte, utskottet har inte fördjupat sig i 

just den här problematiken. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Utskottsordförande tog upp några saker beträffande 

näringsavdelningen och näringslivet som jag tycker att är intressanta. 

Utskottet har bra skrivningar där. Först gällde det byråkratin, jag vill 

kort bara säga att vi har tyvärr en stor byråkrati. Vi kan naturligtvis inte 

enbart skylla på EU, men mycket kommer tyvärr därifrån. På hela rege-

ringens vägnar är det ett mantra att vi försöker undvika byråkratin så 

långt det bara är möjligt när vi ska implementera direktiv.  

När det gäller småföretagarnas betydelse så är de enormt viktiga och 

de prioriterar vi. Starta-eget har diskuterats. Det kom en replik från en 

annan lagtingsledamot att företagen har minskat. Jag återkommer. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Det finns skäl att återkomma till frågan om varför antalet företagare 

minskar på Åland. Det borde göras en utvärdering av vilka typer av före-

tag, utöver primärnäringarna det handlar om. Handlar det dessutom om 

problematiken med generationsskiftet så är den en viktig del av företa-

gandet att komma tillrätta med. 
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Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag har också diskuterat detta med Ålands närings-

liv. Vi är helt överens om att det allra viktigaste är att utveckla befintliga 

företag. Vi har några få stora företag och så har vi många små företag. 

Insatserna bör framförallt sättas in på att få de små företagen, enmans-

företagen att utvecklas. Då kan man också råda bot på generationsväx-

lingsproblematiken så att man får företagen livskraftiga och intressanta 

att ta över. Det här arbetar vi med i Tillväxt Åland och vi arbetar med 

flera andra aktiviteter på näringsavdelningen.  

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Minister Eliasson nämnde Tillväxt Åland, vi fick fak-

tiskt en redogörelse av projektledaren över hur det ser ut och hur många 

som ska komma med där. Det är ju väldigt intressant som projekt och 

som problemlösning kanske och också utvecklingen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! I betänkandet står det och vi fick nu också höra av ltl Jan-

Erik Mattsson att man har noterat att det finns problem i gymnasiesko-

lan kring periodiseringen. Man oroar sig för att det ska få konsekvenser 

för genomförandet av den nya gymnasieskolan. Det är en något förvå-

nande beskrivning att man lyfter fram just periodiseringen som ett av de 

stora problemen. Jag är också medveten om att man har haft inkör-

ningsproblem vad gäller den biten. Hur ser utskottet på de saker som 

lyftes under behandlingen av själva lagstiftningen? Hur ska man se till 

att få det här på ett ekonomiskt bra sätt? Hur ska man få samordningen 

av administrationen att flyta på? Och hur går det med kollektivavtalen? 

Jag tycker att man verkar ha fastnat i utskottet på en väldigt liten fråga i 

förhållande till många andra frågetecken som fanns här. Det skulle vara 

intressant att höra om utskottsordförande har någonting mer att säga 

kring implementeringen av den nya skolan.  

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Vi har inte fördjupat oss i den delen av det här. Vi har erfa-

rit att just själva starten av gymnasialstadiereformen kan medföra pro-

blem. Det var just periodiseringen och problemen med den, framförallt 

för de studerande och deras resultat, som har lyfts fram som en viktig 

poäng. De studerande har upplevt detta som ett ganska stort problem 

som finns nu redan. Det är av den orsaken som det står här.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Även jag är uppmärksam på de inkörningsproblem som 

man haft med det här. Men när man kopplar ihop det med genomföran-

det av gymnasiereformen så blir jag lite konfunderad. Det skulle vara 

bra om utskottet hade kunnat säga någonting mera om det här. Det 

måste bli ganska svårt för landskapsregeringen att tolka vad det här 

egentligen betyder, åtminstone blir detta det för mig. På vilket sätt 

skulle periodiseringssystemet kunna äventyra hela implementeringen av 

den nya gymnasieskolan? Gymnasieskolan kräver de facto inte i lagstift-
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ningen någon typ av periodisering. Det här är praktiskt genomförande 

som man kan göra med eller utan en ny gymnasieskola. Att då lyfta upp 

det i betänkandet som ett problem för att genomföra skolan, utan att vi-

dare motiverade det, känns lite konstigt. Det kanske vore bra om utskot-

tets ordförande lite kunde fördjupa sig i den tankegången i så fall.  

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

I sig kanske det inte är så stort problem för gymnasiereformen när det 

gäller den administrativa uppbyggnaden med tillsättandet av styrelse 

och anställande av dem som fordras i övergången. Däremot har stu-

derandena nu lyft detta som ett stort problem och att det problemet inte 

får äventyra gymnasialstadiereformen ytterligare. Problemet måste vara 

löst fram till det. Man har helt enkelt tagit för lätt på hur periodiseringen 

ser ut. Man kan inte starta några veckor före terminen börjar utan det 

här är ett stort jobb. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag begärde ordet när ltl Mattsson nämnde hästa-

velsföreningen. Jag kan upplysa er om att när vi på kansliavdelningen 

gick igenom olika fastigheter som vi tänkte föreslå för avyttring så visade 

sig att byggnaderna på travbanan ägs av landskapet men är på ofri 

grund. Det är våra problem just nu. Avtalet löper ut år 2013, om jag 

minns rätt. Fram till dess kan man inte göra så mycket faktiskt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Herr talman! På sidan 6 under rubriken hälso- och sjukvård, hälso-

vårdsberedskapen i skärgården så står det skrivet; ”de helikoptrar som 

finns tillgängliga med förkortad inställelsetid också kan köras i mörker 

kan utgöra ett komplement till den befintliga hälsovårdsberedskapen i 

skärgården.” Det tycker jag är en bra skrivning, att helikoptern utgör ett 

komplement till hälsovårdsberedskapen.  

Jag har idag pratat med räddningsverket och de gör ca 200 externa 

flygningar per år, sjuktransporter utanför Åland. Det betyder att instäl-

lelsetiden kan vara ganska osäker. 

Jag undrar om man inte i det här fallet skulle kunna få fram statistik? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! När det gäller utskottsbetänkandet generellt så har jag roat 

mig att titta lite på nya utgifter. Man kan konstatera att i skrivningen in-

dikerar man nya utgifter. Jag tänker på nya revisionsverket, vilket ska 

ha utökade resurser, allmän tandvård, årliga vindkraftsstöd, hälso-

vårdsberedskap i skärgården, indexjusteringarna av barnbidrag, ambu-

lerande tandvård och nya investeringar så här kunde jag fortsätta 

ganska länge. Utskotten berör inte överhuvudtaget hur man ska ha råd 

med allt det här när vi redan har ett jättestort underskott i budgeten. 

Samtidigt låter utskottet bli att ta upp frågan om PAF och Posten och 
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deras riktade intäkter. Jag är mycket orolig för den här lättjan som man 

har visat budgetekonomin när det gäller landskapet.  

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Om ltl Strand anser att utskottet har visat lättja i sin be-

handling av budgeten så får det stå för hans bedömning. Det är helt rik-

tigt att många av de saker som vi har tittat på och diskuterat är kost-

nadskrävande, det är vi fullt medvetna om. Vi har inte tagit ställning till 

att kostnadsökningarna ska göras. Det pekas på sådana saker som det 

finns behov av. Om ltl Strand inte vill att våra vindkraftproducenter ska 

ha motsvarande stöd som man har i riket, vilket vi får tillgång till på sätt 

eller annat, men det är nog någonting som för mig är ganska viktigt. I 

annat fall kommer vi inte att ha någon vindkraftsutbyggnad och vind-

kraft i produktion på Åland. De andra omtalade sakerna är också priori-

terade områden. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Bland de saker som jag räknade upp finns det säkert be-

hjärtansvärda frågor. Det är inte det som det handlar om. Men hur ska 

vi finansiera allt det här? Så fort det blir en liten inbesparing, som vi såg 

i tidigare lagförslag som har behandlats här idag, då sätter man sig på 

tvären om det är på sin egen bakgård. Det går inte att införa nya saker 

när vi inte har pengar till det. Det är det som är kontentan och mitt re-

sonemang. Skulle utskottet föra ett resonemang om hur vi kan finansi-

era det här eller var vi kan spara in då skulle jag ha respekt för det. Jag 

har jättesvårt att se alla nya utgifter samtidigt som vi har budgetunder-

skott. En ansvarsfull politiker borde visa på både utgifter och intäkter. 

Det är det som är min poäng. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

En ansvarsfull ekonomisk politik, herr talman, är synnerligen viktigt. Vi 

har beskrivit under det som vi kallar samhällsreformen, att där vi förde-

lar de största pengarna där kommer problemen att öka framöver. Ska vi 

ta in nya kostnadsställen i vår budget så fordrar det att andra kostnads-

ställen minskar. Det är vi väl troligen alla överens om. Det är ändå inte 

några nya pengar insatta. Vi har istället sparat 120 000 euro för nästa år 

som en utebliven investering för ombyggnaden av Skarven.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Idag är det 300 dagar kvar till nästa val, bara för att ge lite tids-

perspektiv med tanke på hur länge det senaste anförandet tog. 300 dagar är 

betydligt längre. Den dagen förbigås med att lagtinget debatterar det kanske 

viktigaste politiska dokumentet för nästa år, landskapet budget och finansut-

skottets betänkande över detta. 

 Jag har haft nöjet och förmånen att få sitta i finansutskottet och vara med 

om den processen. Jag tycker att den processen egentligen är rätt så frustre-

rande på flera sätt. Dels för att det är en så enorm tidspress och för att man 

har så lite tid med varje hörande. Med många av de hörande kunde man ha 

suttit en hel dag och inhämtat klokskap. Den andra frustrerande saken är att 
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den klokskap som vi får används väldigt lite. När utskottet ska skriva så vill 

inte majoriteten, utan det är som kommer från landskapsregeringen är bra 

som det är. Jag tycker att man borde skriva mycket mera och fylla på betän-

kandet betydligt mycket mera. Det får oppositionens ledamöter i så fall göra 

själva vilket vi också har gjort.  

Budgetförslaget var ju ganska tunt, inte bara rent fysiskt utan det behövdes 

också mera politik. Därför kunde utskottet ha tillfört mera politik än vad man 

gjorde.  

Det finns ett bra exempel och det är trafikavdelningen. Där har man helt 

tagit över, gjort om, ändrat och föreslagit ganska mycket förändringar. Så 

borde det ha varit på alla avdelningar. Det finns nog guldkorn i betänkandet, 

t.ex. att utskottet gärna ser att man begränsar användningen av natriumglu-

tamat i skolmaten, vilket har nämnts här tidigare. Utskottet skriver om för-

bättrandet av stödet av hissar som fick i kritik remissen.  

Man riktar skarp kritik mot strulet med periodiseringssystemet som har 

föranlett stark kritik i skolorna. Man säger att lärarkompetens och rättvise-

tänkande är viktigt när det gäller en dator till varje elev. 

Utskottet gör åtminstone ett försök att uttrycka sig om budgetekonomin. 

Man konstaterar att personalen totalt har ökat under den här perioden och 

sätter därmed ner foten i den diskussionen. Man visar med siffrorna från 

2007 till 2011 att personalen har ökat och inte minskat. Sedan har det varit 

svängningar däremellan.  

Man konstaterar delvis på raderna och mellan raderna om man läser 

stycket om budgetekonomi och om Finlands ekonomi att nästa period blir det 

väldigt tufft. Den som tänker sig att skriva på medgivande för lagtingsval ska 

vara beredd på att man kan bli vald och man måste sitta här i lagtinget och 

vara med om nästa valperiod och då blir det väldigt tufft när man har lämnat 

mycket av prioriteringarna till dess. Särskilt när man ser på hur tänker möta 

problematiken i Finland, man planerar visserligen att öka statsskulden, den 

del som ska sparas kontra den del som ska finansieras med skattehöjningar 

så räknar man att 80 procent ska sparas och 20 procent ska bestå skattehöj-

ningar. Vi kommer kanske aldrig att se de intäktsökningar som vi hoppas på. 

Det kommer att bli en fortsatt låg nivå på klumpsumman.  

När det gäller de saker som jag har reserverat mig om personligen och till-

sammans med ltl Gunell så finns de bak i betänkandet. Jag har själv en reser-

vation på fem punkter och en reservation tillsammans med ltl Gunell på fem 

punkter. Det är både små och stora frågor. Det handlar dels om tjänsten i lag-

tinget som jag inte i de här tiderna tycker är motiverad att satsa på. Jag tycker 

att man ifrån lagtingets sida borde visa på gott exempel och inte i det här 

skedet utöka förvaltningen, särskilt när det finns goda argument för min 

ståndpunkt, när receptionen inte är klar osv. 

När det gäller språkrådets verksamhet säger jag att det är nu dags att ta 

nästa steg och börja driva en aktiv språkpolitik och inte bara ha språkrådet 

som en slags mellaninstitution som man kan ersätta sin egen språkpolitik 

med. Man måste utveckla rollen att språkrådet ska vara den som sköter de 

här frågorna. Vi har också sett exempel, rätt så nyligen, på att det t.o.m. borde 

finnas en myndighet som övervakar landskapsregeringen att man inte tram-

par i klaveret språkmässigt. Det är väldigt viktigt.  

Sedan en viktig fråga för gemene ålänning är de kostnaderna som vi har för 

avfallshanteringen. Benar man in den problematiken så kommer man snabbt 
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fram till att ett stort problem är kostnaderna för att bli av med de brännbara 

avfallen som är i storleksordningen fyra-fem gånger för hög. Där borde man 

försöka nedbringa de kostnaderna. I punkt 3 förslår vi en mottagningscentral, 

en balningsanläggning för brännbart avfall och, hör och häpna, i landskaps-

regeringens regi för att konkurrera med det privata monopolet som uppstått 

kring avfallshanteringen.   

Sedan tycker jag att man kunde ha diskuterat mera i betänkande om vad 

jag kallar akut sjukvårdsberedskap i skärgården. När det gäller den s.k. häl-

sovårdarberedskapen så det allra viktigaste för skärgårdsborna är just att ha 

adekvat akutsjukvård. Jag säger att man dels ska få till stånd en diskussion 

med kommunerna, om jag har förstått saken rätt så har alla utom en kom-

mun personal dygnet runt, året runt inom äldreomsorgen. Personalen inom 

äldreomsorgen har delvis samma kompetens som hälsovårdarna så dessa 

kunde ha en roll i akutsjukvården med bakjoursystem som betalas av ÅHS 

men administreras i ett samarbete.  

Dessutom tycker jag, liksom man gör på annat håll, att man kunde kom-

plettera den frivilliga räddningstjänsten med både utrustning och kompetens, 

brandkårerna och första hjälp grupperna, så att de också kan utgöra ett kom-

plement tillsammans med helikoptern, som vi har fått erfara att har uppgrad-

eras på flera sätt när det gäller anspänningstid, sätt att alarmera och när det 

gäller tillgänglighet i olika väderleksförhållanden.  Sammantaget skulle det 

här göra en kostnadseffektiv lösning som dessutom skulle bli ännu bättre än 

vad det tidigare har varit när man har haft det gamla systemet som man läng-

tar tillbaka till. Jag tror att det här är ett bättre alternativ.  

Till sist, punkt 5, där vi föreslår en konkret sak för att i större utsträckning 

uppmuntra entreprenörskap bland studeranden. Vi vill ha en översyn av stu-

diestödslagen i syfte att i större utsträckning möjliggöra arbete under studiet-

iden så att man får arbeta och driva företag utan bli av med studiestödet. 

När det gäller de gemensamma punkterna så vill jag särskilt nämna punk-

terna 1 och 2. Punkt 1 föreslår vi att man ska ta en aktivare roll när det gäller 

elbilsutvecklingen på Åland. Man ska göra en studie över möjligheten och en 

strategi för omställning av samhället till elfordon. Det ska man göra med me-

del från det befintliga momentet. Där tycker reservanterna också att både ut-

skottet och landskapsregeringen är för försiktiga. Från landskapsregeringen 

finns det inte några sådana skrivningar, men utskottet borde ha varit tydli-

gare.  

Den kanske allra största saken i reservationen är utbyggnaden av Självsty-

relsegården. Vi hävdar att det enda rätta skulle vara att bygga en fjärde vå-

ning och utgå ifrån detta i om- och tillbyggnaden av Självstyrelsegården. Vi 

har idag ett femtontal externa lokaler som kostar 500 euro exklusive moms i 

hyra. Med dessa pengar betalar man kapitalkostnaderna på fjärde våningen. 

Om man nu gör en planerad renovering så är det inte gångbart att sedan fun-

dera på en fjärde våning. Oavsett om man minskar landskapets personal 

drastiskt så har man ändå behov av fjärde våningen. Man tappar mycket sy-

nergieffekter och intern effektivitet när man har förvaltningen spridd på det 

här viset, förutom direkta kostnader för service till dessa enheter. Det enda 

rätta är att backa tillbaka till 2009 års budget och bygga en fjärde våning. Det 

blir kostnadseffektivt på sikt.  

Sedan kan jag konstatera att förutom det som vi skriver i reservationerna 

så av obundens samlings 22 motioner är det 10 av dem som mer eller mindre 
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är godkända i betänkandet. Man har inte godkänt motioner, men man har 

skrivit alltifrån exakt samma ordalydelse till skrivningar som omfattar mot-

ionerna. Det får vi glädjas åt. Det blir vårt lilla bidrag till att utöka mängden 

politik i budgeten. 

Sedan finns det en motion som inte är reservation och som vi gärna för till 

omröstning. Det är motion nummer 49 om caféet i Bomarsund.  

Talman! Det här ska uppfattas som att jag aviserar min reservation punk-

ten 1 och 2 i den gemensamma reservationen och dessutom finansmotion nr 

49 till omröstning.  

Ltl Olof Erland, replik 

Tack fru talman! Ltl Sundman är frustrerad över budgetarbetet i finans-

utskottet. Det är så ont om tid. Men är det inte så att budgetarbete pågår 

under hela lagtingsåret och längre än så? Därför undrar jag varför inte 

oppositionen, eller obunden samling i det här fallet, kommer med alter-

nativa budgetlösningar? Mera skatt, mindre skatt, mera avdrag, kom-

munreform, samhällsreform och kortrutt osv som alternativ. Man hittar 

säkert många korn och motioner som stämmer överens i formuleringar-

na, men det blir lite korngröt över det hela, tycker jag. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Som ltl Erland kan se av de initiativ som obunden samling 

har tagit under den här perioden och under den här budgeten så har vi 

många alternativa förslag till politik. Sammantaget utgör det en alterna-

tiv politik till vissa delar. Sedan är vi ju med på en stor del av den politik 

som vi för gemensamt med centern och liberalerna. Vi försöker också 

baxa lite goda idéer innanför regeringsstängslet som vi påstår att vi 

också har lyckats med den här gången. När jag säger att det är frustre-

rande så är det just för att man har så lite tid att lyssna och diskutera 

med de hörande. Man skulle gärna ge mera tid till det. Å andra sidan så 

är situationen som den är. Det som är mest frustrerande är dock att man 

inte tar åt sig av den klokskap i flera sakfrågor som kommer från de hö-

rande. Det får vi försöka ändra på efter att de här 300 dagarna har för-

flutit. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Visst tar man åt sig om glutamatproblemet, datorer till ele-

ver och lärarkompetens osv. Om jag uppfattar saken rätt så finns det 

tydligen en överenskommelse i den ekonomiska politiken i stort, att 

man stramar åt men håller kärnvärdena i offentliga sektorn.  

Siffrorna antalet anställda stämmer ju inte överens med konsumt-

ionsutgifterna för de har ju minskat. Sedan stämmer det inte heller att 

staten inte skulle få mera inkomster. I den prognos som har kommit 

idag så säger man att redan det här året ökar inkomsterna. Det är möj-

ligt att den här regeringen för den enda vägens politik, men nog tycker 

jag att det skulle vara intressant om oppositionen hade några ett alter-

nativ i de stora frågorna. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! När det gäller den ekonomiska politiken så finns det väl 

mer eller mindre än samsyn om att något måste göras. Det som har varit 
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och är problemet är synen på tidsplanen för den ekonomiska politiken. 

Från oppositionens sida har vi hela tiden varit antingen bakom och 

knuffat på regeringen eller framför och dragit regeringen med oss för att 

försöka få den att förstå att man måste göra saker tidigare i processen. 

Nu börja samsynen går över till att vi alla förstår att vi borde ha gjort lite 

mera den här perioden. Nästa period blir verkligt tuff eftersom den eko-

nomiska nedgången är fortsatt stark. 

Beträffande statens ekonomi så säger den nya prognosen att det 

kommer att bli stora inbesparingar i statsförvaltningen. Det innebär i 

sin tur att vi också fortsättningsvis måste göra inbesparingar. Vi kan inte 

förlita oss på att klumpsumman bara räddar oss. Klumpsumman blir 

inte någon bro över mörka vatten som vi har trott. Nästa period blir tuff.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Fru talman! Jag tänkte begära ett par förtydliganden när det gäller två 

saker som ltl Sundman har varit med och omfattat.  

Den ena frågeställningen gäller hur man har resonerat kring oljepri-

set i skärgårdstrafiken? Det finns inte någon skrivning om det. Budgeten 

säger att det är 0,55. Vi vet alla hur oljepriset rusar på marknaden. 

Borde det inte ha varit på sin plats att man hade sagt att om priset stiger 

så ska man göra motsvarande inbesparingar. Eller är det okej att komma 

med en tilläggsbudget?  

Den andra frågeställningen gäller vindkraftsstödet. I offentligheten 

har det förts en debatt om att landskapet ska åta sig en del. Då frågar jag 

ltl Sundman om man i utskottet har rett ut hur stor den årliga budgetbe-

lastningen blir på de åländska skattebetalarna?  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! När det gäller oljepriset i skärgårdstrafiken så kan vi börja 

med att konstatera att vi har ju inte, trots att vi har begärt, fått uppgifter 

om huruvida den nu föreslagna summan räcker till den turlista som man 

har tagit. Det är så illa, att inte ens det har finansutskottet kunnat få be-

kräftat, än mindre kan man sedan gå in på detaljer som personalkostna-

der, bränslepriset osv. Jag har lite skämtsamt, med viss inblandning av 

allvar, sagt att trafikavdelningens budgeteringsprocess är så illa däran 

att man kanske borde sätta stjärnor i budgeten, som på automatiska be-

talningar, och så får man köra på. Räkna nog med tilläggsbudget här, 

det är min bedömning. När man inte ens kan säga om pengarna räcker 

till, då räcker de garanterat inte till. 

När det gäller vindkraftsstödet så det befintliga negativa accisstödet 

kostar ungefär 400 000 euro. Det och den del av det nya stödet som är 

tänkt att landskapet ska stå för finansieras av skattehöjningar som 

kommer direkt till klumpsumman. Det är ett nollsummespel. Det viktiga 

är att få till stånd de här stöden så att åländska producenter är i samma 

sits som de fastländska. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Siffrorna som står i betänkande, gällande personalminsk-

ningar som jag hävdar, är korrekta årsvis framlagt. Men det är inte kor-

rekt, som ltl Sundman säger, att personalen har ökat under den här 

mandatperioden. Eftersom den budget som kopplar ihop siffrorna för 

2008 är lagda av den förra landskapsregeringen. Budgeten för 2008 la-

des av den förra regeringen och där fanns det en ökning på mellan 50 

och 60 personer. 

Sedan stämmer det att vi hade politiska ambitioner under 2009, per-

sonalen steg något ännu i grundbudgeten för 2009. I och med den eko-

nomiska kraschen, tilläggsbudgeten 2909 och budgetförslaget för 2011 

så har personalen sedan 2009 minskat med ungefär 70 personer. Perso-

nalen kommer fortfarande att minska när gymnasialstadiereformen och 

avbrytarreformen genomförs och när privatiseringar och andra saker 

genomförs. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag sade inte att det är den här regeringen som inte har 

minskat personalen. Jag sade att under den här valperioden har perso-

nalen ökat. Man ska ju se vad som är gjort den här valperioden. Man 

kan säga att man har stävjat personalökningen, den krediten kan man ge 

till den nuvarande regeringen. Men man har inte börjat minskningen 

aktivt jämfört med hur läget var 2007. Varför jag säger det här är för att 

år 2006, om ni läser mitt budgetanförande från 2006 över budgeten 

2007, då oroade jag mig för den kraftiga expansionen i landskapets per-

sonal. Nästan som jag vore en profet förutspådde jag den här dagen. 

Den här dagen kom sedan ganska drastiskt två år senare. Därför vill jag 

påminna om vad det var jag sade. Det blev till och med ännu värre. Det 

är alltid lätt att utöka men det är svårt att dra ner, det ser vi alla. Det 

smärtar på flera håll.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Visst kan alla stå här berömma någonting som ltl Sundman 

tidigare har sagt i ett anförande. Fortfarande ville ltl Sundman ville för-

söka få fram i sitt huvudanförande att den här landskapsregeringen inte 

har minskat på personalen. Det har vi de facto gjort, även med de ambit-

ioner som vi hade inför år 2009 och den politik som vi ville förverkliga, 

så har vi efter det tagit det fulla ansvaret för ekonomin och minskat per-

sonalen. Gymnasialstadiereformen kommer att medföra ytterligare 

minskningar. I det här budgetförslaget tillsätter vi nya tjänster för att i 

puckelform klara av den reformen. Sedan ska det leda till minskningar 

och andra sakerna som jag nämnde här förut. Målet att minska med 

100-120 personer, som ett resultat av den förda politiken under den här 

valperioden, ligger fast.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! När det gäller gymnasiereformen och de andra reformerna 

som finansministern nämnde så är vi lite brända av att när det ska till 
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sedan och verkligen ge effekt så backar man. Då menar jag inte att det är 

finansministern och hans parti som backar. Det finns också ett annat 

parti som har lite svårt att hålla fast vid den här utvecklingen. Det med-

för att vi får mer och mer av reformerna, de tilltänkta förändringarna, 

minskningen och uppstramningen överskjutna till nästa valperiod. Då 

blir det verkligt tufft jämfört med att man skulle ha spridit ut det lite. 

För det första borde man ha fortsatt år 2005 när man började. Men då 

var det däremot finansministerns parti som backade ur. Då borde man 

ha fortsatt att strama upp de ekonomiska tyglarna så kanske vi inte alls 

hade haft det här smärtsamma problemet som vi har nu. Återigen, 

mycket av bekymren är framskjutna till nästa period. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack fru talman! I fjärde punkten i ltl Sundmans reservation nämns 

ÅHS och skärgårdskommunernas personal vid äldreboenden. Ltl Sund-

man har skrivit att man skulle kunna samordna hälsovårdarberedskap-

en där på något vis. Idén är god, men behörigheten om gränsdragningen 

i lagarna måste redas upp först. Sedan kan man göra det. Samtidigt 

måste man komma ihåg att kompetensen när det gäller personal som 

jobbar inom äldreboenden måste i så fall också höjas före det.  

Vi fick höra i ett tidigare replikskifte att helikoptern flyger mycket ut-

anför Åland. Det betyder att det inte går att få tag i den alla gånger. He-

likoptern kan inte bli en ersättare för beredskapen utan bara ett kom-

plement. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det är ju så som jag ser på den här frågan. Därför måste 

man ha alla tre verktyg tillhands, om det gäller ett akutfall mitt i natten 

långt ut i skärgården. Högst troligen kan helikoptern komma. Det san-

nolika är ju att helikoptern inte är upptagen. Sedan finns det fall när den 

kan vara upptagen och då behöver man ha möjlighet att ha personal på 

plats. Det är klokt om man kan i samarbete med kommunerna lösa den 

frågan. Och som vi gör på hela Åland, vi förlitar oss mycket på de frivil-

ligorganisationerna som finns, som har en enorm kompetens och som 

gör stor nytta också när det gäller akutsjukvård på plats, vid olyckor och 

andra saker.  

Man ska väl säga som ordspråket; ”kom inte med problem, kom med 

lösningar”. Att man är oense om gränsdragningar om behörigheten är ju 

någonting som man måste lösa för att komma vidare med det här, vilket 

jag också säger i min reservation. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack fru talman! De frivilliga organisationerna kan heller inte ersätta 

beredskapen. Det är samma sak, det är också ett komplement. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Ja, så är det. Det är samma sak med hälsovårdsberedskapen 

som man haft hittills. Inte kan heller hälsovården ersätta den utrustning 

och den biljett till sjukvård som helikoptern står för när man kan ta pa-
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tienten, i varje fall inom en timme, under akutsjukvård till Mariehamn 

och sedan vidare till annan sjukvård i Sverige eller Finland. Hittills har 

också sjukvårdarberedskapen varit ett komplement när det gäller vissa 

typer av sjukdomar och trauman som är allvarliga. De här tre saker till-

sammans däremot blir en kostnadseffektiv lösning och en trygghet för 

skärgårdsborna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Margret Lundberg, replik 

Tack fru talman! Ltl Sundman tar upp att man borde komplettera frivil-

liga brandkårerna med utrustning. Jag har inte samma uppfattning att 

det skulle vara något problem. Har ltl Sundman uppfattningen att det 

här inte fungerar i kommunerna? 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det fungerar väl i varierande utsträckning. Jag tänker i 

första hand på helautomatiska defibrillatorer, syreutrustning osv som 

fler och fler brandkårer har idag. Huruvida det fungerar beror väldigt på 

kommun till kommun. Det finns en hel del övrigt att önska huruvida 

man aktivt använder det som ett komplement i skärgården.  

Ltl Margret Lundberg, replik 

Tack fru talman! Det står att man skulle kostnadseffektivera det. Har 

man ganska nära från brandstationen till hälsovårdsmottagningen och 

man har utrustningen på ett ställe så ska man väl inte behöva ha utrust-

ningen på båda ställena. Det är ju mer effektivt om man delar på an-

skaffningarna så att man använder de också.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det är sant, har man möjlighet så ska man ha en utrustning 

per kommun. Det finns ju skärgårdskommuner som är väldigt regionalt 

spridda, där det finns stora samhällen på enskilda öar och där kanske 

det är motiverat att ha utrustningar, alternativt ha mobila utrustningar 

på ett sådant sätt att man får dem i alla situationer till de perifera öarna, 

jag tänker på Brändö och Kumlinge främst, Sottunga har väl kanske inte 

problem och inte heller Föglö. Jag tycker att man ska ta med det i pla-

nen, som jag föreslår att landskapsregeringen som huvudman för brand- 

och räddningsväsendet, ska göra. Det ska givetvis göras i samarbete med 

kommunerna, de frivilliga brandkårerna och första hjälp resurserna som 

finns ute i skärgården.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack fru talman! Jag tänkte ge en kort kommentar angående renove-

ringen av Självstyrelsegården. Det är ett ärende som har pågått snart i 

tio år. Planeringen påbörjades redan år 2000. Det är dags nu att sätta 

ner foten och komma till skott. Själva fastigheten är utdömd ur arbets-

skyddsmyndigheterna. Om man tänker på vår personal så måste de nå-
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gon gång få veta vad som ska ske med det här ärendet. Det har sågats 

fram och tillbaka hela tiden i tio års tid. Jag tycker det är dags nu att in-

leda det här arbetet.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det har pågått i tio års tid som jag har skrivit i min reservat-

ion. Det var under den tid som Sundman var kansliminister som det här 

drog igång. ”Man ska sätta ner foten och komma till skott”, ja, det har 

jag tyckt länge och det tycker personalen framförallt som redan för tio år 

sedan hade undermåliga lokaler. Men man ska inte komma till skott och 

skjuta sig i foten, som man gör nu när man bygger fast sig i ett komplex 

som har får få platser. Jag beskriver lite utvecklingen i min reservation. 

Från början fanns det 96 arbetsplatser. Sedan länge har det varit över 

200 arbetsplatser. Man har behov av ytterligare platser. Varför inte se 

till att man uppfyller det behovet? Man har fallit för någon populistisk 

syn. Man ska förneka sig att vi har behov och så hyr vi upp 15 utrymmen 

för en halv miljon i året och är fast i den kostnadsbilden istället för att 

använda pengarna och rusta upp lokalerna här. Jag förstår inte hur man 

tänker.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Camilla Gunell 

Fru talman! I det här betänkandet har vi försökt fokusera på de för Åland och 

framtiden viktigaste frågorna. Det är ekonomin, samhällsreformen, IT-

utvecklingen, näringspolitiken och skärgårdens utveckling. De här områdena 

är, som jag ser det åtminstone, de absolut största och väsentligaste att 

komma fram på om vi ska klara det förändringstryck som demografin kom-

mer att ställa på vårt samhälle. Det här är ett förändringstryck som naturligt-

vis inte bara ligger på Åland utan det finns förstås i hela Norden. Ju mer man 

tittar på den här frågan så är det helt klart att vi borde samla resurserna för 

att möta den utmaning som äldreomsorgen kommer att ställa på våra sam-

hällen. Nu har vi kommuner som kämpar var och en för sig och landskapet 

för sig. Här borde vi istället möta problemen och framtiden tillsammans. Jag 

vill gärna återkomma längre fram med tal om samhällsreformen. Nu står här 

i egenskap av reservant.  

Jag hade hoppats att vi i utskottet också hade kunnat diskutera djuplo-

dande och mer analytiskt gällande de stora framtidsfrågorna. Ofta blir det så 

att man kan hålla på i timtal med detaljer när alla har åsikter om det. De 

stora frågorna som kräver mera, som kräver både eftertanke, fördjupning, 

diskussion och som i det här skedet behöver vara ganska förutsättningslös är 

svårare att uppnå. Men någon gång måste vi diskutera de här frågorna. Jag 

hoppas att vi här i lagtinget under den här behandlingen kan få mera kött på 

benen vad gäller samhällsreformen. Utskottet har i alla fall i någon mån för-

sökt klä i ord det lilla, lilla som vi fick från landskapsregeringen, egentligen 

bara ett ord och inte så mycket mera. 

Det sägs att motionerna är förkastade men jag skulle vilja säga att i prakti-

ken är faktiskt väldigt många godkända. 

Jag vill gärna lyfta upp några saker som jag är glad över att vi i utskottet 

har nått enighet om. Dels finns det i betänkande en rubrik som heter inter-
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nationellt samarbete, det var någonting som jag saknade i landskapsregering-

ens budget. Under den rubriken finns också skrivningar om Ålandshavs-

kommittén, vilket jag tycker är mycket angeläget att man kommer vidare 

med. Man ska se detta som en möjlighet och inte som ett hinder som kommer 

att kosta, utan någonting som faktiskt på sikt kan bidra till regionens utveckl-

ing och en framtid i positiv utveckling. 

Sedan tycker jag också att vi har fått mycket bra skrivningar om landskap-

ets ägarstyrning, vilket jag är glad för. Den här som ltl Anders Eriksson kallar 

för super-kombi-deluxe tjänsten på näringsavdelningen är också klart i ifrå-

gasatt i om med det här betänkandet. Man kan konstatera att alla de uppgif-

ter som den här personen skulle ha haft hand om; turismstrategins imple-

mentering, skärgårdsutvecklingen och sjöfarten, alla de tre områdena kräver 

långsiktighet. Man kan inte ålägga en enda person att klara av allt detta och 

man kan inte heller ha detta på en tillfällig tjänst. Här borde man definitivt 

ha mera långsiktiga lösningar.  

Några passageraravgifter är inte aktuella under 2011 på skärgårdsfärjorna. 

Utskottet önskar att landskapsregeringen tar tag i rekommendationerna 

om glutamat. 

Det kanske uppfattas som en liten men principiellt viktig fråga, att elever-

na i vissa av de nuvarande gymnasieskolorna skulle få en dator per elev. Man 

har nu faktiskt i praktiken också börjat behandla gymnasieskolorna som en, 

en myndighet, där alla elever ska hanteras så likvärdigt som möjligt. Därför 

tror jag det är viktigt, när man ger en dator per elev, att man ska göra det till 

samtliga och inte välja ut vissa särskilda grupper. Man ska även involvera de 

studerande i processen. Det är många som är väldigt förvånade över att ena 

året ska lärarna permitteras och andra året ska man plötsligt få en dator per 

elev. Kanske en lite mera långsiktig och mera förankrad strategi vore bra.  

Jag har tillsammans med ltl Sundman förenat mig i en reservation om fem 

punkter. Jag vill gärna lyfta upp några ämnen som vi tar tag i där och också 

avisera att vi önskar ta de klämmar som nämns i reservationen till omröst-

ning. 

Vi har skrivit ganska mycket i betänkandet kring näringspolitiken och hur 

viktig det är att man ändå har en aktiv näringspolitik, som ser till att vi har 

företag som är lönsamma och på det sättet kan bidra till framtidens välfärd. 

En slutsats som utskottet borde komma till, men som man inte kommer till 

utan vi var tvungna att i reservationen påpeka det, är att man måste skapa ett 

ekonomiskt utrymme inom näringsavdelningen för att få fram kompetens 

och resurspersoner som kan jobba med framtidsbranscherna; IT, sjöfart, tur-

ism, småföretagandet, Cleantech osv. Det här kräver en översyn av förvalt-

ningen och näringsavdelningen om hur man ska hantera sina resurser så att 

vi kunde få ett mera framtidsinriktat arbete.  

Eftersom vi särskilt har tittat närmare på skogsbrukshanteringen så kan 

man konstatera att för att få till förändringar så krävs det en översyn både av 

lagstiftningen och kanske av EU-hanteringen och ett nytänkande vad gäller 

arbetsmetoder och rutiner. 

Landskapsregeringen vill av någon anledning flytta över företagsrådgiv-

ningen till Ålands teknologicenter och därmed bryta långvarig tradition, ett 

samarbete som man har haft med organisationen Ålands näringsliv, tidigare 

handelskammaren. Den här förändringen är väldigt svår att förstå. Vi tycker 

inte heller att det är någon, vare sig politiker eller tjänsteman, som har kun-
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nat definiera varför detta är så nödvändigt. Nu upphör starta-eget verksam-

heten i april vad gäller åländskt näringsliv och efter det måste landskapsrege-

ringen själv ta hand om det här. Jag och ltl Sundman anser att man ska bibe-

hålla starta-eget rådgivningen hos organisationen Ålands näringsliv. För det 

är där som det finns branschkontakter och en stor kompetens.  

Vad gäller stödet till kommunerna så kan man konstatera att under åren 

2009 till 2011 har landskapsregeringen behållit över 4 miljoner euro som 

egentligen borde ha tillfallit kommunerna, i kompensation för förändringar i 

inkomstskattegrunden. Det här är lite oroväckande och svårt för kommuner-

na att veta hur landskapsregeringen hanterar frågorna från år till år. Jag 

tycker det är viktigt att landskapsregeringen är en stabil och förutsägbar 

samarbetspartner. När det blir förändringar och rikets riksdag tar beslut så 

borde man också i landskapet kompensera kommunerna. Det är i kommu-

nernas kassa som problemen uppstår.  

Därför föreslår vi att kompensation för förlust av skatteintäkter som orsa-

kas av avdrag höjs med 750 000 euro.  

Även om landskapsregeringen kommer att klara den här mandatperioden, 

utan att uppta några lån, så är det istället kommunerna som nu har krav på 

sig att ha överskott i sina kassor för att kunna investera. Det är istället där 

som lånebördan uppstår. Därmed är vi tillbaka i resonemanget om att Åland 

är en helhet. Vår offentliga ekonomi borde hanteras som en helhet i den mån 

att vi tillsammans är starkare och kan bemöta framtidens utmaningar på en 

bättre sätt. 

Vad gäller min egen reservation så önskar jag se en annan text under all-

männa motiveringen, social- och hälsovård. Vad gäller Gullåsen så är det bra 

att vi i morgon, förhoppningsvis, inom ÅHS kan ta beslut om den rapport om 

Gullåsens framtid som är gjord. Därmed kan man inte längre hänvisa till ÅHS 

roll i det här. Sedan är det landskapsregeringen som äger frågan. Det tycker 

jag är mycket viktigt, för här handlar det både om lagändringar och om inve-

steringsmedel och det har inte ÅHS inflytande över. Det är landskapsrege-

ringen som ansvar för den här frågan. Jag tycker det är mycket viktigt att 

man i budgeten för 2011 tar beslut om Gullåsens framtid. 

Allmän tandvård är en fråga av hög prioritet för socialdemokraterna. Ma-

joriteten vill diskutera det ena och det andra. Vi vill diskutera allmän tand-

vård. Vi vill utreda hur detta kan göras inom rimliga ekonomiska ramar. 

Vad gäller hälsovårdarberedskapen i skärgården så föreslås det i budgeten 

på ena sidan att den ska utvärderas och på nästa sida att den ska utökas. Jag 

tycker att det är skäl för landskapsregeringen att definiera vad man menar 

med en utökad hälsovårdarberedskap. Vad är det som landskapsregeringen 

vill beställa från ÅHS? Var är i så fall resurserna för det? Jag tycker att det 

här är mycket viktig fråga. Jag hör på diskussionerna, både inom ÅHS och 

ifrån skärgården, att man talar om olika saker. Det här är en otroligt viktig 

fråga ur en regionalpolitisk synvinkel, snarare kanske än ur en medicinsk 

synvinkel. Vill man utöka den här beredskapen så är det mycket bra, men 

man måste också komma fram med resurserna. 

Vad gäller utvecklandet av Bomarsunds besökarcentrum så finns det säkert 

många sätt att sköta driften av centret. Det sämsta alternativet är det som 

landskapsregeringen föreslår, att det ska föras över till en kommun. Hellre 

skulle landskapsregeringen direkt bjuda ut driften. Men varför ska det föras 

över på Sunds kommun? Det är väldigt oförståeligt. En kommun har ju inte 
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de resurser och inte heller den kompetens, vare sig inom kulturarv eller inom 

upphandling, som man borde ha för att sköta det här.  

Jag föreslår besökarcentret uppförs i Bomarsund i enlighet med framtagna 

ritningar. Biljettintäkterna finansierar i huvudsak driften för besökarcentret. 

Caférörelsen bjuds ut till privata aktörer. Det är inte heller så att Sunds 

kommun enbart kan bjuda ut det här till entreprenörer i Sund, det måste ju 

givetvis bjudas ut bredare.   

Kanske min taltid är ute? Eller kanske jag, som ltl Mattsson, får hålla på 

tills jag är klar? Jag har tre saker till som jag vill lyfta upp.  

Angående golfbanan så tycker jag att man i det här skedet kan ta bort 1,5 

miljoner som man har reserverat i budgeten sedan många år tillbaka. Det 

finns inte något golfprojekt. Återkom i budgeten med pengar till en golfbana 

när det finns ett projekt. Vare sig Stornäset eller Godby-Ämnäs är relevanta, 

vad jag kan förstå. För att ett sådant här projekt ska bli av måste det finnas 

finansiering, det måste finnas någon som vill bygga den och sedan måste 

markfrågan vara löst. På Stornäset finns det bekymmer, det vet vi sedan 

länge. Det är också en stor politisk oenighet om vad det ska bli där. Jag har 

förstått att Godby-Ämnäs är skrinlagt för evigt när landskapsregeringen utar-

renderar markerna vid Grelsby kungsgård. Det är ju det som har varit utbytet 

för att få till stånd Godby-Ämnäs banan. I och med att det har blivit utarren-

derat den 16.11 och anbud har inkommit så kan man utgå ifrån att det här al-

ternativet är borta ur leken. 

Vad gäller kortruttsinvesteringen så är det helt klart att landskapsregering-

en måste komma till lagtinget med det utlovade trafikmeddelandet. Nu blir 

det att plocka med det ena projektet och det andra projektet. Landskapsrege-

ringen aviserar en sak, i utskottet kommer det andra bud och man vet över-

huvudtaget inte vad som gäller. Nu är det nog viktigt att landskapsregeringen 

kommer med en helhetssyn. Det finns så mycket särintressen, även i den här 

frågan, som drar åt olika kommuner. Men borde komma med en mer objektiv 

syn på det här. Man måste också klargöra i vilken mån en investering istället 

kan minska driftutgifterna, vad projektet i sin helhet kommer att kosta och 

att vi även i lagtinget får ta ställning till hur investeringarna ska finansieras. 

Trafikmeddelandet är nödvändigt för att få ett helhetsgrepp om det här. 

Det är viktigt att den politiska landskapsregeringen formulerar viktiga ställ-

ningstaganden och vilka de uttalade målsättningarna är för trafikmeddelan-

det. Tack, fru talman. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag noterade att ltl Gunell sade att hon inte riktigt har fått någon definit-

ion på varför man flyttar över att starta-eget verksamheten ifrån nä-

ringslivets organisationer till landskapsregeringens egen verksamhet. 

Enligt vad jag har förstått så upplever man att man sparar pengar. Kost-

naden finns fortsättningsvis, om man tänker upprätthålla verksamhet-

en, men den syns inte. Det är orsaken till förflyttningen som jag har för-

stått det. Det kanske borde ha framkommit i finansutskottet på något 

sätt. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Jag tycker inte att det är försvarligt att ersätta den här verk-

samheten med en hemsida. Det är väldigt viktigt att den här verksam-
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heten finns kvar. Om man tänker att det kostar 40 000 euro i året i re-

lation till vad Ålands hushållningssällskap får för rådgivning som ges till 

primärnäringarna. Där har man en budget på 330 000 euro, medan 

Åländskt Näringsliv, som ändå ska serva de övriga näringslivet, har en 

budget på 90 000 euro.  Jag tycker det är en betänklig i obalans i det 

här. Man borde jämna ut det här både vad gäller näringsavdelningens 

struktur men också hur man hanterar rådgivning till olika branscher så 

att man uppnår en större jämlikhet.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Att det inte blir något missförstånd så svarade jag inte å landskapsrege-

ringens vägnar. Jag har precis samma uppfattning. Jag tycker inte heller 

att det är försvarligt. Jag motionerade i fjol om att verksamheten skulle 

ligga kvar såsom den har varit tidigare, så det är vi helt eniga om. När ltl 

Gunell säger att hon inte har fått något svar på varför, så det enkla sva-

ret är att man vill spara in 40 000 euro som är en extra kostnad om man 

köper verksamheten, medan om man sköter verksamheten själv så syns 

inte kostnaden. Det är det enkla svaret. Tyvärr finns det inte några mera 

tankar bakom detta, såsom jag uppfattar det. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Den här typen av rådgivningsverksamhet är central för att få fram det 

som vi alla eftersträvar, nämligen flera lönsamma företag. I det perspek-

tivet måste det ju ses som en mycket liten kostnad. Det kommer ju ändå 

att kosta någonting att ha den här verksamheten inom landskapets regi. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack fru talman! Jag kan uppehålla mig lite kring företagsrådgivningen. 

Allting förändras. I dagens läge vet vi att det viktigaste är att få små före-

tagen att växa. Det är viktigare än att starta eget. Det är också bra att 

man startar eget när man har en bra idé. Men det viktigaste är att få de 

mindre företagen att växa. Det är det som vi satsar på. Vi har också haft 

diskussioner med Ålands Näringsliv och vi är helt överens om att det ska 

fungera på det sättet.  

Om man först får en liten kort att presentationen när man startar eget 

företag så kan man sedan få konsultcheckar från näringsavdelningen så 

att man kan vända sig till Ålands Näringsliv eller till någon annan och 

använda sig av de pengarna. Det finns möjlighet att få pengar för att 

starta eget också.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag skulle gärna lyssna mera vad landskapsregeringen gör för att få de 

små företagen att växa. Insatserna för företag överhuvudtaget har varit 

ganska få under den här mandatperioden. Åländskt Näringsliv är nu en 

ny organisation bestående av gamla, som t.ex. Ålands handelskammare, 

som har haft en lång tradition att ha den här rådgivningen. Det har fun-

gerat väl, vad jag har förstått. Har landskapsregeringen gjort någon ut-

värdering av det här och funnit att det har varit en dålig verksamhet? 
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Och att det är därför ska flytta verksamheten till teknologicentret som 

lyder direkt under landskapet. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, fru talman! Nej, det är inte alls på det viset att det har varit någon 

dålig verksamhet. Man kan förändra och göra på ett nytt sätt, vilket jag 

förklarade redan i den förra repliken.  

När det gäller samarbete med Ålands Näringsliv och organisationerna 

så har vi det på andra plan. Vi har flera stora samarbetsprojekt på gång, 

exempelvis centrumprojektet där åländskt näringsliv är med. Vi har 

också ett projekt som heter Ålands maps, där man ska från Ålands Nä-

ringsliv tar på sig och hanterar just domänproblematiken. Pengarna 

kanske används på ett lite annorlunda sätt. När det gäller starta eget så 

kan man komma rätt långt på webben, sedan kan man få en konsult-

check och vända sig till vem man vill, exempelvis till Ålands Näringsliv. 

Det är kanske en liten tyngdpunktsförskjutning från att starta eget till 

att utveckla de företag som redan finns, företag som är livskraftiga och 

har möjligheter att bli bra företag. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag hoppas att jag har varit tydlig. Jag tycker vare sig om att göra den 

här förändringen, som landskapsregeringen föreslår, eller det sätt som 

man har gjort det på. Man har ensidigt brutit avtal med en organisation. 

Jag tycker att det är synnerligen viktigt att landskapets näringsavdelning 

och organisationen Ålands Näringsliv har en god relation där kommuni-

kationen fungerar. Det här måste ju vara en synnerligen viktig axel i det 

här samarbetet. Hur ska man annars kunna komma till lösningar där 

man gemensamt kan göra någonting för näringslivet? Jag tror att den 

här rockaden har försvårat det här samarbetet snarare än att man har 

förbättrat det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack fru talman! När det gäller utvecklandet av Bomarsund så kan jag 

tycka precis att ltl Gunells förslag vore det optimala. Men, vi är faktiskt 

angelägna om att få det här till Sund, därför tycker vi att vi kan gå med 

på det här. Det visar på något sätt hur angelägna vi är, fast det är inte 

det optimala, det tycker vi inte heller. Men vi vill gärna ha det här till 

Bomarsund och då ser vi det här som en lösning. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag har förstått att om landskapsregeringen ska investera i besökarcent-

ret då har man mer eller mindre tvingat Sunds kommun att ta på sig 

driften. Så tycker jag inte att landskapsregeringen gentemot kommu-

nerna ska sköta politiken. Vi vet alla att driften av besökscentret inte är 

kärnverksamhet för en kommun. Sunds kommun har andra utmaningar 

som säkert är mycket mer angelägna. Det här är ett viktigt tillskott, men 

inte bara för Sunds kommun. Det är en jätteviktig satsning för hela tu-

rist Åland. Därför tycker jag inte att man kan tvinga Sunds kommun att 

påta sig det här ansvaret. Det hör inte till kommunens kärna. 
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Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Fru talman! Jag kan precis hålla med om det. Jag vet inte om man kan 

säga att det påtvingades någonting. För att få till stånd ett byggande i 

det här skedet, under budgetåret 2011, så var det viktigt att driften skulle 

sättas på Sunds kommun. Jag hoppas att det inte står i avtalet att det 

ska vara så i all evighet. Det är inte förhandlat om ännu, det återstår att 

se. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Nej, det här är inte klart ännu. Det ska förhandlas. Jag hoppas verkligen 

att det här som står i budgeten, om att man vill förverkliga ett besöks-

centrum i Bomarsund, att det är en uppriktig önskan från landskapsre-

geringen. Att inte detta med Sunds kommun är ett sätt att förlänga, för-

dröja och förhala och kanske i sista stund stjälpa ett bra projekt.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Folke Sjölund 

Tack fru talman! Jag fick lov att medverka i finansutskottet på slutrakan. Det 

var intressant. Finansutskottet har i sitt budgetbetänkande givit landskapsre-

geringen sitt stöd för den finanspolitik som landskapsregeringen för. Det är 

ju glädjande. Oppositionen omfattar uppenbarligen också den politiken ef-

tersom de inte har uttalat sig emot den förde finanspolitiken och konjunktur-

politiken som landskapsregeringen, inte utan framgång, har fört. 

Jag kan upprepa det på nytt. Landskapsregeringens konjunkturpolitik har 

lett till, trots den ekonomiska resektionen och de svårigheter som finns, att 

landskapsregeringen har lyckats bibehålla välfärden för medborgarna på en 

bra nivå. Det tycker jag att är väldigt viktigt att påpeka. Landskapsregering-

ens finanspolitik måste ha som huvudsaklig inriktning att trygga den välfärd 

och medborgarservice som samhället skall ge medborgarna.  

Det är klart att en sådan här budgetbehandling i finansutskottet alltid 

handlar om en massa detaljer. Det handlar också om att behandla de finans-

motioner som har inlämnats. Jag tycker själv att finansmotionerna har be-

handlats med vederbörlig aktning och med ganska mycket välvilliga skriv-

ningar. Det är bara bra. Det betyder att finansutskottet till de delarna har va-

rit enigt om ge synpunkter till landskapsregeringen i diverse frågor, lite till-

lägg, preciseringar och sådana saker. Jag tycker att det hör till parlamentar-

ismens grundprinciper att parlamentet umgås med regeringen på det här sät-

tet.  

Fru talman! Jag kommer inte att behandla skärgårdstrafiken. Det kommer 

finansutskottets ordinarie medlem från liberalerna, Torsten Sundblom, att 

göra.  

Jag tänkte ta upp ett par saker dock i handledning av tidigare anföranden. 

Angående det som ltl Gunell var inne på när det gäller företagsrådgivningen 

så kontrollerade jag just med näringsministern, det handlar inte om att några 

avtal med Ålands Näringsliv skulle ha brutits. Man har förhandlat om hur 

man ska bedriva den här verksamheten framöver. Avtalsbrott är inte rätt 

term, tycker jag. Det är en anklagelse som inte håller streck. 

Den andra saken som jag kort tänkte kommentera var ltl Sundman inne 

på. Det handlar om lite större saker, nämligen utsikterna för klumpsummans 
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framtid. Eftersom klumpsumman är kopplad till statens inkomster, så hur ser 

utvecklingen ut av statens inkomster framöver? I finansministeriets översikt, 

som kom ut idag, sägs att de offentliga samfundens inkomster kommer att 

stiga med ungefär tre procent per år. Det betyder också att statens inkomster 

kommer att stiga. Statens inkomster måste stiga. Staten måste ta ut större in-

komster för att kunna betala bort statsskulden för framtiden. Statsskulden 

ökar med 40 miljarder euro under 2008-2010, enbart på tre år. De pengarna 

ska betalas tillbaka och de måste tas in i form av inkomster till staten. Det är 

helt klart att staten inte har råd att låta bli att öka sina inkomster. Visst 

kommer det att ske besparingar och nedskärningar också, men de kommer 

antagligen att vara relativt låga. Finland kommer inte heller att slakta välfär-

den, det är helt klart. 

Jag ska inte gå in på detaljer, alla har kunnat läsa det här betänkandet. Jag 

ska ta några ord om samhällsreformen. Jag tycker själv att texten som vi 

skrev i betänkandet är bra. Texten formulerar det uppdrag, som vi har fram-

för oss, i ett nötskal. Det är inte finansutskottets uppgift att ge svar på alla 

frågor och göra en beredning som ska behandlas i lagtinget i form av något 

färdigt paket. Däremot är det bra att göra en problemformulering och att 

peka på vilket sätt man kan tänka sig att gå vidare. Det viktiga i samman-

hanget är att utskottet anser att det är nödvändigt med en bred politisk be-

redning för att på basen av det material, som redan finns och det material 

som är på kommande, göra en ordentlig utvärdering av hur samhällsrefor-

men ska se ut.  

För att koka ner det hela till enkla beståndsdelar så handlar det om vem 

som ska utföra vilken samhällsservice och på vilken nivå. Vad ska ligga på 

landskapsnivå och vad ska ligga på kommunal nivå? Hur ska närservicen på 

den kommunala nivån organiseras för att göra den så ekonomiskt rationell 

och förmånlig som möjligt? Men dock så att man ser till att samhällsservicen 

håller en hög kvalitet och att den är tillgänglig över hela Åland när det gäller 

basservicen som barnomsorg, skola, äldreomsorg, social service osv. Det är ju 

helt nödvändigt. Det är för att på lång sikt kunna säkerställa välfärden som 

hela det här projektet behöver genomföras. Därför behöver det också genom-

föras så att man har en bred politisk enighet kring det hela, vilket finansut-

skottet säger.  

Det här är en stor uppgift som jag tror att blir förmodligen den viktigaste 

för nästa regering och nästa lagting. Jag är inte säker på att vi förmår och 

hinner göra det här under ett år, särskilt när vi har ett valår på kommande. 

Med en viss erfarenhet av det kan vi säga att det brukar finnas en viss turbu-

lens i luften då, åtminstone det sista halvåret före valet. Jag tror att det här 

kommer att vara en av de stora uppgifterna för kommande lagting och land-

skapsregering. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Tack fru talman! Ltl Sjölund vill ge ett sken av att den här regeringen 

har fört en förnuftig finanspolitik. Man har lyckats behålla välfärden, 

som han uttrycker sig. Så långt är det sant, välfärden är i gott skick tills-

vidare. Det stora problemet är att man skjuter problemen framför sig. 

Man har tömt de resurser som har upparbetats tidigare. Tittar man i den 

blå boken är det ackumulerade underskottet 2012 nästan 90 miljoner 

euro, och det är på en omslutning på 290 miljoner. Nästan en tredjedel 
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är ackumulerat underskott. Jag tycker inte det är en väldigt förnuftigt 

finanspolitik att bara skjuta problemen framför sig. Det gäller nog att ta 

tag i problemen också, ltl Sjölund.  

Ltl Folke Sjölund, replik  

Fru talman! Nej, jag har en helt annan uppfattning. Den här landskaps-

regeringen har faktiskt fört en förnuftig konjunkturpolitik som alltså har 

lämnat medborgarna i så orubbat bo som möjligt. Om det är så att ltl 

Anders Eriksson anser att vi inte borde ha använt reserven i utjämnings-

fonden, och att vi dessutom inte skulle ha använt oss av våra likvida me-

del, utan vi skulle, under de här tre åren, ha skurit bort 90 miljoner. Vad 

hade detta haft för effekter på välfärden för medborgarna? Ja, det hade 

inneburit en ren katastrof. Jag är inte med om en sådan politik. Jag är 

med på en förnuftig konjunkturpolitik som säkerställer medborgarnas 

välfärd. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är ganska intressant att ta del av hur man kan ändra ord. I anföran-

det pratas det om en förnuftig finanspolitik. Men nu var det plötsligt en 

förnuftig konjunkturpolitik. Det kan vara två skilda saker, ltl Sjölund. 

Om vi tar som exempel starta-eget verksamheten hos Ålands Näringsliv 

så är det den typen av inbesparingar som man har gjort. Den egna verk-

samheten har mer eller mindre fått vara kvar i orubbat bo. Det kommer 

också att leda till att inte heller konjunkturpolitiken, om vi ser det ur ett 

längre perspektiv, kommer att vara så speciellt lyckad. Så småningom, 

ltl Sjölund, måste man börja ta i de här underskotten, de går inte att 

skjuta de framför sig hur länge som helst.  

Ltl Folke Sjölund, replik  

Fru talman! Jag tror nog att ltl Eriksson behöver sätta sig ner och stu-

dera hur de ekonomiska sambanden fungerar. Konjunkturpolitiken har 

utgått ifrån att det finns reserver som man kan använda för att utjämna 

konjunkturen. Det finns likvida medel som kan användas. Finanspoliti-

ken hänger helt och hållet ihop med det hela, också med konjunkturpoli-

tiken. Finanspolitiken har inriktats på att se till att bevara medborgar-

nas välfärd. Visst har det skett nedskärningar också, men de har inte 

primärt drabbat medborgarna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Ltl Sjölund lyfte upp avtalet mellan landskapsregeringen 

och Ålands Näringsliv angående starta-eget rådgivningen. Inför fjolårets 

budget 2010 valde landskapsregeringen att ensidigt och utan dialog med 

Ålands Näringsliv, dåvarande Ålands handelskammare, bryta ett fyraå-

rigt avtal om starta-eget rådgivningen. Det beslutet fullföljer man nu 

2011 med att rådgivningen upprör från sista april 2011 hos Ålands Nä-

ringsliv. Efter det kommer rådgivningen att ges av teknologicentret.  
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Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Vi har tydligen inte riktigt samma information. Närings-

ministern har sagt att landskapsregeringen och de inblandade parterna 

har diskuterat och kommit överens om hur man ska lägga upp det. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Redan i fjol framgick det mycket tydligt av brevväxling 

mellan de här två parterna att det här gjordes utan dialog och att man 

ensidigt bröt avtalet. Nu har det också, den 11 november 2010, inkom-

mit ett brev till landskapsregeringen där man igen konstaterar att land-

skapsregeringen ensidigt har beslutat att ändra avtalsvillkoren i det mel-

lan parterna ingångna resultatavtalet gällande starta-eget rådgivningen. 

Det är ett avtal som tecknades 2008 och skulle pågå till 2012. 

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Näringsministern förklarade ju den här saken redan tidi-

gare. Jag behöver inte upprepa det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ltl Folke Sjölund är snabb att kritisera socialdemokrater-

na. Men vi gillar att man håller spelreglerna. I den här frågan har jag här 

ett dokument, från november 2009, som är riktat till lagtingsledamöter-

na och landskapsregeringen. Här skriver man ifrån dåvarande Ålands 

handelskammare just precis om den utveckling som vi nu ser ett andra 

skede av. De konstaterar; ”ingen som helst dialog har förekommit un-

der budgetarbetet när regeringen informerat oss om sina avsikter, vil-

ket vi anser att är en grov överträdelse från regeringens sida gentemot 

oss som avtalspartner. Vid ett möte med näringsministern 17.11 fram-

fördes endast att den förändrade näringspolitiken är en följd av land-

skapets besparingsbehov. Anser landskapsregeringen utan vidare att 

ensidigt kunna frångå giltigt avtal ” Det är nog bäst att ta reda på fakta 

först. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Jag frågade just näringsministern, han kommer att ge 

mera information om den här saken. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! När det gäller klumpsummans utveckling så har vi en rad 

strukturella problem eftersom finska staten kommer att öka sin skuld-

börda och därigenom finansiera sitt fögderi. När man sedan ska betala 

tillbaka skulden så kommer man att möta behovet av tilläggsfinansie-

ring med 80 procent inbesparingar 20 procent skattehöjningar. Det be-

tyder att av den delen får vi, via klumpsumman, mindre.  
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Sedan pratade också ltl Sjölund om valfeber. Det finns anledning att 

tro att de positiva prognoserna nu har att göra med valfeber i Finland ef-

tersom det är ännu närmare val där. Om man tänker på alla surdegar 

som ligger och jäser runtom i Europa så ska man nog vara lite försiktig 

med att överhuvudtaget tro på att det här faller in. Det kan komma nya 

del- eller helkriser rätt så snabbt i och med de potentiella hot som finns. 

Det är klart att man försöker måla upp en positiv bild när det är nära ett 

riksdagsval. 

Ltl Folke Sjölund, replik  

Min erfarenhet, som inte är alldeles obetydlig, av finansministeriet i ri-

ket är att de verkligen inte målar upp några skönbilder. Om deras be-

räkningar är att de offentliga samfundens intäkter kommer att stiga med 

92 till 102 miljarder på tre år så är det tämligen säkert att det kommer 

att hålla. 10 miljarder innebär ungefär 45 miljoner i pengar för land-

skapets kassa, över en treårsperiod.  

Att man av 40 miljarder skulle spara 32 miljarder i statsbudgeten fö-

refaller nog inte särdeles rimligt på ett år i varje fall, kanske inte ens på 

tio år. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Det är också finansministeriets uppskattning hur den kom-

mande finanspolitiken ska föras. Där brukar ju finansministeriet ha 

ganska stort inflytande. 

När det gäller den tilltänkta ökningstakten på tre procent så om man 

tar bort penningvärdesförsämringen och de kostnader som vi har för lö-

neökningar osv och så blir tre procent i praktiken inte någon förändring. 

Vi kommer fortsättningsvis att ha ett strukturellt underskott över 10 

procent närmare 20 procent i vår budget. Det är fortsättningsvis ett all-

varligt problem som man har skjutit framför sig till nästa valperiod och 

mot bakgrund av den utveckling som nu målas upp av klumpsumman. 

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Det här beror på om det är nominella priser eller fasta pri-

ser. Den här typen av beräkningar brukar ofta göras i fasta priser, men 

jag ska inte svära på hur det är. Det är uppenbart att det kommer att ske 

en reell tillväxt i statens inkomster, inte bara nominell. Det betyder 

också att det kommer att ske en reell tillväxt också i klumpsumman. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Harry Jansson 

Herr talman! Bästa kollegor, finansutskottet och dess sekreterare Niklas 

Slotte är åter värda vårt samfällda tack för att på kort tid ha producerat sina 

synpunkter på nästa års Ålandsbudget. Över 70 enskilda höranden vittnar om 

utskottets ambitioner om att göra ett bra arbete. 

Centergruppen är för sin del nöjd såväl med finansutskottets synpunkter 

som med dess linjedragningar inför de kommande åren. Inte minst utskottets 

enhälliga stöd för skapandet av en s.k. Ålandshavskommitté visar att utskot-

tet tagit till sig lagtingets synpunkter. 
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Även om det inom oppositionen har funnits en i alla fall utåt sett påtaglig 

otålighet över att regeringspartierna, centern och liberalerna, tydligen inte i 

tillräcklig utsträckning velat diskutera den framtida utgiftsnivån och därmed 

utgiftsstrukturen, vill vi från centerns sida ånyo upprepa vår ståndpunkt om 

att den förda budgetpolitiken till övervägande del varit den enda möjliga. 

Det är nämligen först nu vi kan börja skönja konturerna av det framtida 

ekonomiska handlingsutrymmet. Det enda vi dock med säkerhet kan förutspå 

är att det åländska budgetutrymmet kommer att ligga på en klart lägre nivå 

jämfört med det senaste decenniets ekonomiska toppår. Centern delar därför 

Finansutskottets uppmaning om att det nu är nödvändigt att se över såväl in-

täkts- som utgiftsnivåer.  

Först några ord om den framtida intäktssidan där PAF och Posten Åland 

får lov att anpassa sig till nya förutsättningar. Kanske det är bäst att i detta 

läge hoppas på att de egna bolagen i alla fall skall kunna fortsätta som bety-

dande arbetsgivare men med ett bidrag till vår gemensamma kassa som klart 

understiger tidigare års volymer. 

I och med att Ålands offentliga ekonomi tillsvidare är klavbunden till den 

finska statsekonomin är det i övrigt genom att analysera de politiska besluten 

i Helsingfors som vi kan göra en prognos för egen del. Förutom det som ltl 

Folke Sjölund presenterade här om finansministeriets senaste prognos som 

kom idag så kommer den här veckan den s.k. Hetemäki-gruppen att presen-

tera att sina förslag om hur den finska skattepolitiken bör utformas.  

Det går inte att här och nu spekulera i hur Ålands klumpsummeekonomi 

kommer att påverkas av den sannolika omläggningen av skattesystemet. Som 

exempel på möjlig påverkan kan dock nämnas den tidigare aviserade beto-

ningen av fastighetsskattens ökade andel av de totala skatteintäkterna, en re-

form som Hetemäki-gruppen motiverat med att fastighetsskatten är den skatt 

som minst påverkar ekonomisk verksamhet och därmed den skatt som minst 

förhindrar tillväxten.  

En sådan reform får givetvis återverkan såväl på klumpsumman som på 

den interna åländska ansvarsfördelningen av ekonomin. Likaså ifall arbets-

gruppen går in för att med finansministeriets goda minne föreslå ett totalt 

förstatligande av samfundsskatten. I så fall försvinner även för flera av de 

åländska kommuner en betydande skattekälla. Frågan blir hur vi med ett eget 

system för kompensation till kommunerna ska få dessa att ta ett näringspoli-

tiskt ansvar trots att det direkta ekonomiska utfallet av nya företagsetable-

ringar begränsas ytterligare? Än en gång ser vi konsekvenserna av att Åland 

inte besitter beskattningsrätten fullt ut.  

Enligt centergruppens åsikt bör budgetarbetet inför 2012, det år då utjäm-

ningsfonden töms på sina sista miljoner, inriktas på målsättningen att få 

stopp på ökningen och på sikt minska på de s.k. konsumtionsutgifterna. Ut-

maningen för oss alla ligger i att bryta den uppåtgående utgiftskurvan men på 

ett sätt som inte skadar den grundläggande välfärden mer än nödvändigt.  

Centern anser därför att det är dags att diskutera införandet av ett allmänt 

anställningstak inom all offentlig verksamhet på Åland. Vi har utan tvivel nått 

smärtgränsen för storleken på den offentliga sektorn i förhållande till den 

privata sfären. Ett anställningstak ska inte sätta stopp för nyanställningar 

men förutsätter att kanslihuset, polisen, ÅHS, radion, högskolan, gymnasier-

na och andra inrättningar har styrelser, budgetansvariga, som klarar av att 
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omdisponera inom givna ramar ifall det finns behov av nya personella resur-

ser.  

Helheten inom den offentliga ekonomin förutsätter att även kommunerna 

och kommunalförbunden påtar sig samma strama linje. Den kommunala sek-

torn har tack vare reformen av landskapsandelarna klarat av den ekonomiska 

nedgången på ett helt annat sätt än självstyrelsenivån och kan även totalt sett 

påvisa överskott i finanserna för år 2009. Det kommunala skuldberget är 

dock i några fall på en alltför hög nivå. Tyvärr är även investeringsbehovet 

långt ifrån avklarat inom den kommunala sektorn.  

Det finns även denna gång skäl att behandla frågan om en åländsk sam-

hällsreform. Centergruppen välkomnar även här finansutskottets synpunkter 

på innehållet i en sådan reform. Jag upprepar gärna centergruppens tidigare 

besked om att vi välkomnar en samhällsreform men utgår från att till de delar 

kommunerna berörs så utgår förändringarna från de berörda kommunernas 

egna beslut och slutsatser. 

Finansutskottets besked om att vi i mars nästa år får en utredning om det 

framtida huvudmannaskapet för missbrukarvården ingår enligt centerns me-

ning som en av beståndsdelarna i samhällsreformen, liksom specialomsorgen 

och ansvaret för sjukvården inom äldreomsorgen. Här behöver vi nog helt 

nya strukturer om vi ska klara de demografiska utmaningarna som bl.a. 

ÅSUB har beskrivit i sina rapporter.  

Utöver begreppet samhällsreform är näringspolitik ett annat mantra som 

ständigt återkommer i dessa dagar. Även om centergruppen naturligtvis delar 

finansutskottets syn på bl.a. entreprenörsanda och småföretagandets bety-

delse så är det en särskild faktor som vi önskar lyfta fram; behovet av att klara 

av den pågående generationsväxlingen inom de redan befintliga småföreta-

gen.  

Vi hittar dylika exempel på behov av ägaromstruktureringar inom de flesta 

branscher. Nya företag är varmt välkomna men hur ska vi kunna hjälpa till 

för att säkerställa en fortsättning för företag där pensionering för entreprenö-

ren i värsta fall är lika med slutet på dennes livsverk? Här är det nödvändigt 

att se över vilka nya grepp som behövs för att förstärka den näringspolitiska 

arsenalen. 

Därmed, herr talman, har jag överskridit min tid med 30 sekunder, jag be-

klagar.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det kunde höras såsom kollegan Harry Jansson, när det 

gäller samhällsreformen, angav någon slags linje för centern. Han hän-

visade också till utskottets betänkande som talar om en bred politisk be-

redning efter att utredningar har gjorts. När jag lyssnade noga så hörde 

jag att man möjligen kunde tänka sig att föra över lite mera från kom-

munerna till landskapet än vad vi har gjort hittills. Det var inom den so-

ciala sektorn. Men med det klarar man inte t.ex. Kökars långsiktiga eko-

nomi och den åldersstruktur som finns där. I flera andra kommuner är 

situationen minst lika bekymmersam. Har centern ingen annan modell 

än det som här angavs? 
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Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! I samband med att centern, under våren innevarande 

år, gjorde en kommunrunda så var naturligtvis skärgårdskommunernas 

utsatta situation långt framme i diskussionen. I och med att vi diskute-

rade samhällsreform och kommunal omstrukturering var slutsatsen till 

den delen att vi kommer att behöva någon form av akut kommunmot-

tagning för att klara av de finansiella bekymmer som bl.a. Kökar kom-

mer att stå inför. När man har passerat en skuldsättning på 11 000 euro 

per invånare så är det alltför högt med tanke på skattekraften. Svaret är 

att man måste ta de kommunala specialfrågorna till särskilt övervä-

gande. Det finns inte någon enkel lösning på den frågan.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Svaret var alltså att samhällsreformen, som det inte finns 

några skisser på överhuvudtaget, ska inkludera en akut kommunmot-

tagning. Men det har ju inte någonting med reform att göra. Det är 

ingenting som löser de långsiktiga problemen. Det är någonting som 

man med pengar från landskapets sinande kassa försöker hjälpa några 

kommuner som är i predikament. Men ska vi hjälpa de kommunerna 

och de samhällsmedborgare som bor där så måste vi få en långsiktig 

hållbarhet i ekonomin. Det är någonting helt annat än akut kommun-

mottagning.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag förstår att ltl Harry Jansson vill göra det här till 

kommunal framtidsfråga när det gäller Kökars utsatta situation. I det 

här läget är det nog att se till helheten, se till att det finns en trafik och 

se till att det finns en fungerande kommunstruktur som möjliggör ett 

grundläggande samhällsutbud av service som gör att kommunen Kökar, 

kan fortleva.  

Däremot har vi inom centern diskuterat och även försökt uppmana 

att man ute i skärgården börjar diskutera en större samverkan bl.a. vad 

gäller ledande tjänster. Jag tror att tiden är mogen för att man den 

vägen kan börja göra inbesparingar.  

Däremot kommer vi aldrig ifrån, ltl Roger Jansson, att den avvikande 

stora skuldsättning som några mindre kommuner har försatt sig i kom-

mer alla att få vara med och betala. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! En av de frågor som föranledde omröstning i finansutskot-

tet handlade om finansmotion nummer 13, där socialdemokraterna fö-

reslår att man ska lägga till ett stycke under rubriken miljöpolitik; näm-

ligen att Åland som ett självstyrt område skulle anhålla om att få en 

självständig representation i HELCOM. Här förlorade oppositionen mot 

centerledamöter och liberala ledamöter. Det här är en fråga som jag vet 

att ltl Jansson har stöttat helhjärtat tidigare innan han blev partiordfö-

rande. Hur ser centern på den här frågan idag?  



  

770 

Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Tyvärr har vi inte diskuterat socialdemokraternas 

motion vad gäller HELCOM. Den har tyvärr fallit mer eller mindre i 

glömska. Däremot har vi mycket noggrant diskuterat en annan av parti-

ets motioner, den om att trygga verksamheten för Ålands Fredsinstitut. 

Den har varit mycket långt fram och där finns det någon lösning.  

När det gäller HELCOM så måste jag faktiskt be om ursäkt. Ingen har 

upplyst mig om varför inte finansutskottet har kunnat ha en positiv 

skrivning till den här delen. Jag kan tänka mig att landskapsregeringen 

har arbetat i de här banorna ett tag och kanske kommer att kunna be-

rätta att något positivt är på gång. Jag har alltid stött landskapets möj-

ligheter att vara med i den här typen av samverkan, särskilt när det gäl-

ler miljön och jag kommer att fortsätta med det. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Tack, herr talman! Jag tyckte själv att det var lite förvånande. Ltl Jans-

son har varit en av de främsta i ledet när det gäller att Åland skulle få en 

egen självständig representation i HELCOM. Jag hoppas att han fortsät-

ter att försöka övertyga regeringen om att det här är en bra lösning.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Ja, jag kan lova ltl Aaltonen att vi tillsammans ska försöka lösa den biten 

också. Det har visat sig att de möjligheter ett deltagande ger för oss från 

åländsk sida i de här organen är guld värt. Det finns visserligen kritik 

om att det kan vara luddigt, strukturlöst och att vi inte har tillräcklig 

återkoppling i denna sal osv. Men nyttan av att kunna vara med och 

därmed skapa kontakter är guld värt. Jag tror nog att vi alla ska kunna 

omfatta den socialdemokratiska tanken här så småningom.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Vi har sagt det förut ifrån frisinnad samverkans del under den 

här mandatperioden och vi säger det igen; under den korta tid finansutskot-

tet har på sig att behandla det viktigaste politiska styrinstrumentet för lag-

tingsåret så ägnar man för mycket tid åt att höra för många. Man hör dem i 

10-15 minuter. Det är nästan ett hån mot folk att höras i väsentliga frågor un-

der så kort tid. Finansutskottet borde koncentrera sig på ett antal större frå-

gor där man kan bedöma att man kunde ge landskapsregeringen en positiv 

vägkost och kanske delvis också göra förändringar i den av landskapsrege-

ringens föreslagna politiken. När man hör så där många så blir det tunt på 

slutet. Det blir oklart i många frågor för man har inte tid att diskutera frå-

gorna genomgående. Det här har jag själv tidigare varit med om i finansut-

skottet och sett att man måste akta sig för att ha den här överstora hörande-

omgången. Skulle man i andra ärenden göra på det här sättet så skulle det bli 

samma resultat med all säkerhet.  

Vi har läst finansutskottets betänkande utgående från vår motion nr 61. Vi 

har försökt se vad den har givit för spår i finansutskottets betänkande. Vi kan 

hitta något spår men det är för övrigt dåligt. I den motionen tog vi bara upp 

de stora samhällsfrågorna och de är mera lechärt behandlade.  
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Vi har nu under flera år efterlyst bedömningar över statens långsiktiga in-

komstutveckling utgående från vår 0,45 procentsystem. Vi är helt beroende 

av statens inkomster för vår egen inkomstbildning. Det har varit svårt att få 

fram det här. Nu har finansministeriet i alla fall gjort beräkningar som de 

själva anser att är hållbara. Finansministeriet säger att statens inkomstnivåer 

kommer på lång sikt att ligga ungefär 10 procent under normalnivån. Det 

kommer de att åtgärda med 80 procent besparingar och 20 procent skatte-

höjningar i en liten mix. Det här är ungefär det som vi har tippat tidigare att 

skulle vara fallet och nu visar det sig riktigt. Vi vet på vilken nivå vi måste ner 

i kostnader som ska motsvara 0,45 inkomsten.   

Finansutskottet noterar att landskapet har sparat i fråga om investeringar, 

överföringsutgifter och låneutgifter som också vi konstaterade i remissen. Ut-

skottet konstaterar att det har varit svårare att minska på driftutgifterna, pre-

cis som vi påstod då också, tack för det beskedet finansutskottet.  

Det som förvånar lite är personalberäkningen, att den på fyra år skulle för-

ändras från 1809 till 1814 personer plus 4,5. Vi har en någorlunda hållbar be-

räkning inom ÅHS att man har minskat antalet tjänster med ungefär 30, hu-

vudsakligen p.g.a. nedläggningen av avdelningen Östergårds. På utbildnings- 

och kulturavdelningen har man minskat med 10-20 tjänster. Det betyder att 

inom övriga delar i landskapet har det ökat någonstans. En analys av den här 

utvecklingen skulle vara intressant att få. Är det faktiskt så att man inom alla 

övriga områden, utom de högst prioriterade politikområdena, har ökat per-

sonalen? De här siffrorna som finansutskottet har presenterat talar för att så 

skulle vara fallet. Det är bra om någon kan upplysa om hur det förhåller sig.  

År 2012 är fonderingarna slut, 2012 är extra pengarna slut. Därefter gäller 

det att visa plus minus noll resultat eller plus resultat. Kalkylerna framöver är 

tyvärr negativa. Om alla siffror håller som visas här så skulle vi fortsätta att 

köra med förluster trots att vi då är inne i en högkonjunktur efter 2012. Som 

ltl Strand här sade tidigare så redovisar finansutskottet inte några lösningar 

på det här. Man talar faktiskt om utökade kostnader i form av revisionsverk-

samheten, tandvård, både tandvårdscheck och ambulerande tandvård, hälso-

vård i skärgården och barnbidrag osv. Det är antagligen helt okej om man 

sätter in det i en prioritering där man kan vara någorlunda överens om att om 

vi kan spara på övrigt mer än det nya kostar så kan vi göra på det här sättet. 

Då kan man satsa på nya saker. När man inte kan spara på det övriga, utan 

där också är det ett tryck på kostnadshöjningar, så kan man inte heller satsa 

på det nya på det sättet som föreslås här. Det är en oansvarig ekonomisk poli-

tik som presenteras till den delen.  

Herr talman! När det gäller samhällsreformen så är det väldigt vagt. Man 

säger; ”efter de utredningar som görs under det här året och i början på 

nästa år ska man ha en bred politisk beredning. Man ska höja medvetande-

graden om behovet av en samhällsreform med anledning av bl.a. den för-

sörjningsbörda som kommer sig av den demografiska utvecklingen” Vad sä-

ger det här? Vad får vi för svar ifrån finansutskottet när det gäller samhällsre-

formen? Absolut ingenting! Ja, vi får det svaret att man tycker att det är ett 

problem framöver när det gäller samhällsstrukturen och någonting måste gö-

ras. Det behöver alltså göras en bred politisk beredning. Jag undrar när libe-

ralerna och centern är beredda att ge besked på den här punkten? Vad vill 

man ha och ungefär hur ska det se ut?  
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Jag minns att kollegan Olof Erland hade ganska långtgående besked för li-

beralernas del i remissen, medan vi idag och tidigare har hört kollegan Harry 

Jansson säga någonting om centerns linje. Den är ju väldigt vag, men det är i 

alla fall bra att man inser att någonting måste göras.  

När det gäller skärgårdstrafiken, herr talman, så är det som finns här en 

bra början. När man läser de konkreta förslag, som finansutskottet föreslår 

att vi ska ge landskapsregeringen, verkar det som det inte behövs något kort-

ruttsmeddelande. Här har finansutskottet skrivit vad som behöver göras för 

de närmaste åren. När man klarar Föglötrafiken så har man skapat grunden 

för en fortsatt kortruttsatsning. Dessutom är det bra att finansutskottet skri-

ver om näringslivets utveckling i skärgården och bindningen till trafiken. Det 

är inte någon vits att bygga upp en väl fungerande trafik om man inte klarar 

av att näringslivet ska kunna expandera. Ålderstrukturen i skärgården talar 

för att det är näringssatsningarna som är A och O för skärgårdens framtid. Då 

måste skärgården bindas ihop för att man ska kunna ge näringsservicestöd åt 

varandra och få ett fungerande ekonomiskt kluster för skärgården. Jag tycker 

att man ser lite bra skrivningar om detta nu i finansutskottets betänkande. 

Men, sedan vågar man inte gå längre. Man talar om att trafiken Föglö-Kökar 

ska bindas ihop och om Vårdös fasta förbindelse. Men man vågar inte säga 

vad man vill om Sottunga. Det ska vara någon slags lösning, man kan läsa ut 

att det antagligen är en egen linje till Långnäs, eller vad är det frågan om? 

Norra linjen vill man ha oförändrad förutom Bärö där Enklingetrafiken ska 

köras. Det hade varit rimligt med en diskussion om t.ex. Lilla Hummelholm, 

Härö, Lappo och ett färjfäste antingen på sydvästra Lappo eller på Björkö, 

när man en gång vill vara konkret. Det är möjligt att man menar det man 

skriver. Skapar man en början på förändringen i kortruttstänkandet med 

Föglö som bas så har man möjlighet sedan att gå vidare. På den punkten hål-

ler vi med.  

Vi noterar att finansutskottet inte har sagt någonting om personalförsörj-

ningsplanen. Under de här åren har vi en ökning av personalen istället för en 

minskning. Vi har svårt att se någon personalminskning som presenteras i fi-

nansutskottets betänkande förutom den som har gjorts inom ÅHS i samband 

med Gullåsen. För att planera personalförändringar måste man ha en per-

sonalförsörjningsplan så att man kan matcha olika förändringar och behov av 

flera personer mot naturliga avgångar på bästa möjliga sätt.  

Herr talman! Jag ska avsluta för att någorlunda hålla tiden. Jag vill bara 

säga om näringspolitiken att vi har varit för att alla stöd ska produktions- och 

tillväxtmaximeras som vi skrev i vår motion. Det gäller primärnäringarna och 

alla övriga näringar. Det är också en form av samhällsreform som fordrar mer 

än en bred politisk beredning.  

För min personliga del kan jag tänka mig att stöda fyra förslag ifrån reser-

vanternas sida. I den gemensamma reservationen är det Självstyrelsegården 

och dess förändring med en fjärde våning. Det är en näringspolitisk balans i 

våra satsningar. Det har att göra med att göra satsningarna produktions- och 

tillväxtmaximerande och också branschen produktions- och tillväxtmaximer-

ande. 

Företagsrådgivningen hos Ålands Näringsliv och pengar som inte används 

för en golfbana, som inte kommer att byggas, kunde väl exkluderas ur budge-

ten. Tack.   
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Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Först vill jag rätta en felsägning från ltl Roger Jansson. Det 

är inte Östergårds som har lagts ned på Gullåsen utan Övergårds. Det är 

viktigt att man säger rätt annars kan det bli något missförstånd som 

sprider sig. 

När det sedan gäller samhällsreformen, som ltl Jansson kritiserade, 

så tycker jag att finansutskottet har skrivit riktigt bra. Jag kan förstå att 

FS hade velat att man hade skrivit att kommunerna ska sammanslås på 

ett eller annat sätt, men det gör man inte. Jag tycker att man har lyft det 

absolut viktigaste, man ska ha ett system som säkerställer medborgar-

nas grundservice i olika regioner. Det är det allra viktigaste i det här. Jag 

tycker att finansutskottet i sin skrivning har tacklat det på ett bra sätt.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag vill börja med att be om ursäkt till alla på Östergårds, 

ni ska inte känna er nerlagda. Tack för den korrigeringen. 

När det gäller samhällsreformen så har vi i vår motion skrivit att det 

är nödvändigt att få hela Åland att leva. Med den modell vi använder oss 

av idag så blir det allt svårare. Medborgaren behandlas olika i olika delar 

av landskapet i sådana frågor där de borde behandlas lika. Sedan finns 

det också frågor där lika behandling är omöjligt på grund av att man inte 

bor på samma ställen. Det är vår grundinställning och därför behövs en 

samhällsreform som också vi, och jag vet att liberalerna också har gjort 

det, har startat en idédiskussion kring. Jag tycker inte att finansutskot-

tets betänkande tillför något i sak i den idédiskussionen. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag tycker faktiskt ändå att utskottets skrivning är ganska 

bra eftersom det är många steg som ska tas innan man kommer till ett 

sätt som faktisk skulle säkerställa medborgarnas grundservicenivå 

såsom man skriver här på slutet. Det är ju det som är huvudsaken. En 

sammanslagning, där kommunerna övertar varandras uppgifter, kom-

mer ändå alltid att innebära att i varje liten del av Åland behöver det 

finnas skola, daghem och äldreomsorg. Så länge vi behöver de verksam-

heterna så kommer det att kosta. Det är ju det som alltid kommer att 

kosta.  

Att man sedan, precis som finansutskottet skriver, ger exempel på 

gemensamt räkenskapsverk och ökande grad av samarbete mellan 

kommunerna och olika service som kan ersätta behovet av kommunal-

förbund som är onödigt dyra många gånger, det tycker jag att är helt rätt 

och riktigt i det här skedet.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! För vår del har vi gått så långt att vi har sagt att vi vill ha 

en lagstiftning för att säkerställa grundservicen också regionalt. När 

man går in för en samhällsreform så måste man säkerställa skola, soci-

alvård och hälsovård på ett rimligt sätt också ut i periferierna. Det är vi 

beredda att lagstifta om till den delen. Sedan måste vi komma vidare i 

våra diskussioner. Hur ska samhällsreformen se ut? Vilka strukturer ska 

reformen ha? Ska den ha någon del av kommunsammanslagning i sig el-

ler ska den inte ha det? Ska någonting överföras till landskapet, vad i så 
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fall? Eller ska man hitta på helt andra former av samhällsreform i of-

fentlig sektor på Åland? Det är den diskussionen som vi skulle vilja att 

man tar några steg vidare med. Visserligen är det bra att alla partier som 

är med i finansutskottet har sagt att vi ska fortsätta diskussionen om 

samhällsreformen. Det är tur att inte någon sätter sig på tvären. Så långt 

är det okej. Jag tycker att vi efterhand som vi månad efter månad disku-

terar kunde försöka komma lite längre än så. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag sade tidigare idag att budgetarbetet pågår minst ett år. 

Det är landskapsregeringen som gör budgeten och man har ett hand-

lingsprogram. Liberalerna har tagit upp två saker som jag tog upp i 

gruppanförandet; det är samhällsreformen och färjtrafiken. Vi kommer 

inte att sitta och vänta på nästa års budget. Vi håller på med samhällsre-

formen med utgångspunkt från medborgarnas service, att trygga en 

jämlik service. Det kräver antagligen en basservicelag eller liknande. Vi 

vill inte längre sitta och vänta på ett meddelande om kortruttstrafiken. 

Det finns tillräckliga underlag. Om man nu börjar med östra Föglö så 

kommer det att ge sig efter hand. Vi har idéer om det. Jag tycker inte att 

lagtinget kan föra valkampanj och sitta och vänta på en budget. Vi måste 

nu, när budgeten har kommit över det svåra läget, börja diskutera den 

svåra reformen. Jag tycker att ltl Jansson har framfört det och det är 

bra.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Vi kommer att göra så här, vi kommer inte att vänta på 

budgeten, vi kommer att jobba vidare, jag är lite osäker på vem jag ska 

uppfatta som vi? Förstod jag det rätt att det är frågan om liberalerna 

som regeringsparti? Eller är det landskapsregeringen som institution el-

ler som verkställare? Jag uppfattade Erlands information att det är libe-

ralerna som inte kommer att sitta och vänta. Nu är det så att ni har ett 

handlingsprogram och vi har ett samarbete i landskapsregeringen med 

centern. Det är center som sitter på frågan om kortruttssystemet i land-

skapsregeringen och de ska lägga basen för den diskussion som ska fö-

ras här i lagtinget om skärgårdstrafikens utveckling. Nu har finansut-

skottet föregått det genom att ge ganska klara besked på några väsent-

liga punkter.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! När jag säger vi så menar jag inte mig själv och jag menar 

inte heller landskapsregeringen utan det politiska partiet som vill ligga 

på framkant med de stora frågorna. Så kan man uttrycka det. Det bety-

der att om vi ska få genomslag för våra förslag och om våra argument 

ska bita på någon så ska det vara en dialog med den som vill. Det är inte 

nödvändigt att enbart landskapsregeringen ska jobba med det, det är 

inte ens önskvärt. De här frågorna är breda. Vi utesluter inte att kom-
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munerna är kvar, vi utesluter inte sammanslagning, vi utesluter egentli-

gen ingenting. Medborgarnas jämlikhet och skärgårdens överlevnad när 

det gäller basservice är grunden. Inte finns det några motsättningar di-

rekt till något annat parti här i lagtinget. Det som frisinnad samverkan 

för fram bekräftar att problembilden är ganska lika i alla fall. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! När det gäller samhällsreformen så har vi ett fullständigt 

öppet sinnelag. Vi är beredda att diskutera vilka lösningar som helst 

som är värda namnet och som kan resultera i någonting när det gäller 

att lösa de problem som vi har förestående i dagens struktur i vårt när-

samhälle. Det är bra, vi uppfattar det som en inbjudan till att vara med i 

den typen av diskussioner. 

När det gäller skärgårdstrafiken så kan jag däremot inte redovisa nå-

got öppet sinnelag. Där är vi väldigt bestämda på den punkten att man 

måste börja med att bestämma sig för hur Föglötrafiken ska utvecklas 

och vara central för resten av skärgårdstrafiken så att man får ihop de 

näringspolitiska fördelarna i ett skärgårdskluster. Jag förstår att det inte 

heller strider vare sig mot det som finansutskottet har kommit fram till 

eller det som liberalerna önskar sig.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Tack, herr talman! Det har varit många olika omdömen om finansutskottets 

betänkande. Jag hör till dem som tycker att det är väldigt allmänt formulerat. 

Det är rent av ett allmänt famlande betänkande. 

Tittar man på landskapets budgetekonomin så skriver finansutskottet så 

här: "Utmaningen är nu att åstadkomma en ekonomi i balans vilket högst 

sannolikt kräver en begränsning av konsumtionsutgifternas nivå." Som jag 

sade redan tidigare i ett replikskifte är det ackumulerade underskottet 2012 

88, 7 miljoner enligt de planer som landskapsregeringen har. Detta på en 

budgetomslutning på cirka 290 miljoner euro. Det är en tredjedel i ackumu-

lerade underskott. Nog kommer det säkert att kräva lite begränsningar i kon-

sumtionsutgifterna. 

Finansutskottet skriver lite liknande som de gjorde när det gällde reviso-

rernas berättelse beträffande IT systemen. Jag håller helt och hållet med om 

det som sägs här. År 2005 lämnade Ålands Framtid första gången in en mot-

ion om e-förvaltning och en 24-timmars myndighet. Jag håller med det som 

finansutskottet säger. Man avslutar med att man uppmanar landskapsrege-

ringen att återkomma i tilläggsbudget. Finns det några tankar vad landskaps-

regeringen tänker göra när det gäller det här? Vi har trots allt debatterat det 

som många gånger utan att man har sett tillstymmelse till något större aktivi-

tet. 

Herr talman! Det som sägs om Ålandshavskommissionen håller jag med 

om. Jag tycker att det är ett bra förslag. 

När det gäller rubriken "Hållbar utveckling" saknar jag lite ett principiellt 

resonemang från finansutskottet om hur man ser på detta med elbilar. Från 

Ålands Framtids sida motionerade vi om att när man förnyar landskapets 

fordonspark så skulle man ha som målsättning att i mån av möjlighet försöka 
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använda sig av elbilar för att föregå med gott exempel. Men detta är ingenting 

som jag kommer att driva till omröstning. Jag kan förena mig med obundens 

samlings tankar, vilka också syftade till att främja användningen av elbilar. 

Ska vi prata om hållbar utveckling annat än i rubrikerna i budgeten så är det 

här ett bra förslag. Jag är förvånad över att finansutskottet inte gick mera in 

på djupet i det. 

Tandvården nämns som hastigast. Det står så här till sist: "Utskottet upp-

manar slutligen ÅHS att närmare utreda möjligheterna och kostnaderna 

för ambulerande tandvård för skärgård och institutioner samt konsekven-

serna av utebliven sådan. Om ÅHS bedömer det möjligt och önskvärt med 

en sådan ambulerande tandvård bör en tandvårdsvagn eller motsvarande 

ställas till förfogande." Vad tycker finansutskottet själva riktigt? En tand-

läkarvagn har funnits i nästan 30 år. Man har haft t o m haft tandläkarbåt på 

50-talet. Måste verkligen allt centraliseras? Blir det bättre? Jag hoppas att 

ÅHS bedömer att det är mer än möjligt och önskvärt att man försöker åtgärda 

det här om de ekonomiska möjligheterna finns. 

Apropå ekonomiska möjligheter, när det gäller grunden för vår välfärd, 

främjandet av näringarna så håller säkert alla med om det som finansutskot-

tet skriver under rubriken "Entreprenörskap och företagande". Det sägs; 

"särskilt fokus bör läggas på att minska byråkratin och skapa bättre förut-

sättningar för företagande." Det är ju bra, men hur? Man kunde väl konkre-

tisera det lite.  

Det blir lite som med turiststrategin. Jag hörde själv presentationen sen-

aste vecka på Ulfsby Gård. Jag blev sittande tillsammans med två lite äldre 

framgångsrika män inom turistbranschen. Herrarnas frustration över hur 

mycket ord och lite verkstad det skulle komma ut ur det här arbetet gjorde 

mig lite orolig. Ju längre dagen gick så insåg åtminstone jag att det låg myck-

et i vad de herrarna förde fram. Det är ju självklart att grundtanken att samla 

alla aktörer för att dra åt samma håll är väsentlig. Samsyn och samarbete är 

viktigt och bör dokumenteras. De här herrarna sade många gånger; vad leder 

det till i mer intäkter? Vad leder det till i nysatsningar? Vilken konkret nytta 

leder till? Det var en lång diskussion om Åland skulle benämnas som ett kärt 

eller känt resmål. Den typen av diskussioner var så abstrakt att handlings-

kraftiga entreprenörer bara tittade på klockan. Det är det som är risken med 

den här typen av processer, att de blir drivna av andra än av entreprenörerna 

som ska förverkliga de fina orden. Grundtanken med träffen var att få samhö-

righet och delaktighet, men då gäller det också att hålla pratlådan och skriv-

lådan på en sådan konkret nivå att handlingskraftiga människor orkar ta det 

till sig och inte vänder ryggen åt alltsammans. 

Med tanke på att prislappen för strategimakarna är 56 580 euro så hoppas 

jag att vi får en betydligt högre konkretiseringsfas, annars är risken stor att 

det blir ytterligare en hyllvärmare. Det gjorde mig lite orolig när jag skulle 

orientera mig var det här arbete befann sig. 

När det gäller sjöfarten säger finansutskottet: "Det förefaller finnas fram-

tidstro inom passagerarsjöfarten" och så säger man; "vidare bör utveckling-

en med anledning av ÅSUB:s utredning avseende den Ålandsbaserade sjö-

fartens ekonomiska betydelse bevakas."  Men vad vill finansutskottet? Kom 

igen nu!  

Hösten 1998 tog man fram ett förslag till ett sjöfartpolitiskt program för 

Åland. I programmet fanns det flera olika förslag för att höja Ålands sjöfarts-
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profil och utveckla Åland till ett maritimt centrum i Östersjön. Det efterlystes 

också en ökad kunskap om förutsättningarna för att, inom ramen för EU:s 

regelverk, skapa en för näringen långsiktig attraktiv sjöfartspolitik på Åland. 

Det jobbade man med då.  

För att få fram ett kunskapsunderlag gick man till ÅSUB. Beställningen 

gällde uttryckligen de juridiska och tekniska möjligheterna att skapa en ur 

näringens synpunkt attraktiv sjöfartspolitik på Åland. Efter en noggrann in-

ventering av de internationella kompetenser som var kapabla att ta fram un-

derlaget stannade ÅSUB för en norsk konsultgrupp med bred internationell 

sjörättskompetens inom advokatfirman Thommessen Krefting Lund AS i 

Oslo. Gruppen består av fyra konsulter, alla med omfattande internationell 

erfarenhet inom relevanta kompetensområden. Den här gruppen leddes av 

Stephen Knutsen som också var med och stod för utredningsarbetet bakom 

det norska NIS-registret. Det här jobbade man med -98 och -99. Då fanns det 

tankar på att man faktiskt skulle fördjupa sjöfartspolitiken och göra någon-

ting för en av våra viktigaste näringar. 

Ifrån Ålands Framtids sida hade vi ett sjöfartsseminarium för inte så länge 

sedan. Då var det en redarrepresentant som sade att utbildningen är ju bara 

till för lärarna. Utbildningen fungerar ju inte. Det var ganska kraftfullt utta-

lande. Flera personer diskuterades sedan efteråt och de såg detta som väldigt 

bekymmersamt. De sade; "varför pratar ni om att ta över mera när ni inte ens 

klarar av det som vi har?" Det här är väldigt, väldigt illa. Man måste kunna 

driva sjöfartsfrågorna mera kraftfullt än vad man har gjort hittills. Det behövs 

också personella resurser för att man ska klara av den biten. Därför vill jag 

passa på att avisera att jag vill ha en omröstning om finansmotion nummer 

51, om en sjöfartsutvecklare.  

Herr talman! När det gäller språkrådet säger finansutskottet så här: "Det 

svenska språket utgör fundamentet för den åländska självstyrelsen. Utskot-

tet betonar därför språkrådets betydelse och framhåller vikten av att språk-

rådets resurser säkerställs." Det där är säkert helt okej och det är någonting 

som vi tidigare själva har motionerat om. Med tanke på statsministern 

Kiviniemi och med tanke på sannfinländarnas frammarsch österut så måste 

man nog ifrån landskapsregeringens sida sätta in en växel till när det gäller 

de här frågorna. Här upplever jag att man undviker att ta en debatt. Man vill 

knuffa över den här frågan till språkrådet och så upplever man att man är av 

med bekymret. Det här måste finnas främst på den politiska agendan.  

Den 27 september ordnade man ett seminarium med rubriken; " Var står 

Åland i det alltmer finskspråkiga Finland? Vilka vägar finns att ta?" Man 

hade Mikael Reuter, vtm Gunnar Jansson och Sia Spiliopoulou Åkermark 

som talare.  Möjligtvis besvarade Sia lite de här frågorna. Michael Reuter, in-

bjuden specialist, var efter 5-10 minuter inne på att prata om vikten av att vi 

skulle ha finska dagis och skolor på Åland för att inte reta upp majoriteten. 

Jag finner inte ord och de ord jag finner tror jag inte att jag ska använda. Man 

blir nog väldigt, väldigt förvånad över det arrangemanget. Till på köpet, om 

jag inte missminner mig, så hade lagtinget plenifri dag för att vi skulle ha 

möjlighet att ta del av visdomsorden på seminariet. Det är nog viktigt att 

landskapsregeringen faktiskt lägger in en växel till.  

Under moment 43.15.50, " Understödjande av politisk verksamhet" finns 

det ett direkt sakfel i finansutskottets betänkande. Det gäller understöd vid 

byte av organisation. Det utbetalas inte till ny organisation under den på-
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gående mandatperioden. Alla torde veta vad detta handlar om. Här säger fi-

nansutskottet så här: "Utskottet konstaterar att detta är en fråga för lag-

tingets kanslikommission att hantera och fatta beslut om". Det stämmer ju 

inte. Det här ska landskapsregeringen fatta beslut om. Jag hör att finansut-

skottets ordförande säger att han rättade det. Jag ber i så fall blir om ursäkt. 

Anförandet från utskottsordförande blev så långt så det var omöjligt att följa 

med allt som sades.  

Men i vilket fall som helst så kommer jag att avisera en omröstning också 

om den här frågan, för det är en viktig principiell fråga, såsom jag ser det. 

När det gäller besökarcentrum i Bomarsund så sägs det att caféverksam-

heten ska bjudas ut till privata entreprenörer. Det finns redan flera privata 

caféer runt omkring. Den delen kan bra plockas bort ur det här projektet. Nog 

blir man egentligen lite mörkrädd när man tänker på att det är 3 miljoner 

euro som vi pratar om. Utskottet säger så här: " Utskottet har erfarit att 

Sunds kommun fått ett utkast till avtal avseende driften av anläggningen 

men någon förhandling har ännu inte ägt rum och inga formella beslut har 

fattats." Det är ännu alltså helt oklart med driften. Finns det överhuvudtaget 

några kalkyler vad det kommer att tillföra i mervärde? Det känns lite som att 

landskapsregeringen kommer med en viss kroppsdel först när det gäller det 

här projektet. 

När det gäller super-kombi-deluxe tjänsten så konstaterar jag att finansut-

skottet förkastar alla motioner samtidigt som man för ett resonemang och sä-

ger så här: "Utskottet ser dock problematiken med att hitta en person som 

har kompetens för alla tre delar." Det tror jag att vi alla vid det här laget in-

ser.  

Under moment 47.21 finns det en skrivning från finansutskottet under ru-

briken "Främjandet av skogsbruket". Det som man säger här är det som jag 

föreslår i motion nummer 55, ganska rakt. Men man nämner inte att man 

överhuvudtaget har behandlat motionen. Skrivningarna tyder ändå på att 

man har läst motionen. Mycket av texten är saxat därifrån.  

Till sist, herr talman, Internetbokningssystemet på trafikavdelningen har 

många kommit i kontakt med under årens lopp. Man får lov att säga att det är 

en sorglustig historia. Finansutskottet säger: "I det fall systemet inte går att 

använda bör ett helt nytt system upphandlas". Vad ska man säga om det? 

Jag vill bara peka på den finansmotion som vi hade ifrån Ålands Framtids 

sida att man ska använda utbildningsprogrammet Informationsteknik vid 

Ålands högskola, för det kan inte bli sämre än vad det har varit hittills. Jag 

tror också att utbildningen skulle vinna på om man hade ett konkret projekt 

att jobba med. Jag menar inte att man ska ta över alltihop, men föra över det 

till högskolan, låt dem jobba med det och förfina det så kanske det går att få 

någonting ut av det innan man ska sätta igång och köpa ett nytt. 

Under moment 48.20.22, " Upphandling av sjötrafik" sägs det så här: "Ut-

skottet konstaterar att momentet saknar en dispositionsplan varför utskot-

tet inte kunnat avgöra vilken trafik som kan bedrivas." Där måste jag ställa 

en direkt fråga till finansutskottets ordförande eller någon annan represen-

tant; är man tillfreds med det i finansutskottet? Om man inte är det, vad tän-

ker man i så fall göra åt det?  

Den sista frågan som jag vill ta upp handlar om kortruttsinvesteringarna. 

Anslaget är på en miljon. I allmänna motiveringen kan man utläsa att 

900000 kommer att användas för kortruttsprojektet. När det gäller 
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Föglötunneln så konstaterar jag att det parti som har trafikministerposten 

lanserade tre olika idéer om hur man skulle ha det när det gällde kortrutt. 

Nog är det väl ändå så att man i landskapsregeringen först borde slå fast en 

gemensam strategi, för hur man vill ha det och en arbetshypotes om hur man 

ska gå vidare, så att det skulle finnas lite mera konkret än vad det finns nu. 

Sedan tar man upp anslag. Också här, herr talman, tycker jag att man kom-

mer med lite fel kroppsdel först. Jag tänker föreslå att det här anslaget mins-

kas med 800000. Sedan kan landskapsregeringen komma tillbaka i tilläggs-

budget med klara och tydliga besked på hur man vill ha det. Annars är risken 

stor att de här pengarna far iväg på något konsultarvode utan att landskaps-

regeringen själv riktigt vet vad man vill.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det var bra att ltl Eriksson tog upp kortruttspengarna. En-

ligt den information som utskottet har erhållit så redogjorde jag i min 

motion att 100 000 av den här miljonen ska gå till en fortsatt MKB-

utredning för en tunnel som man inte tänker förverkliga och 900 000 

ska gå till en direkt investering, ÅVA-Jurmo. Det framgår inte någon-

stans att totalkostnaden för den investeringen är 4,3 miljoner. Det här 

tycker jag att budgettekniskt visar på bristerna i vårt budgeteringssy-

stem. Vi har inte koll på vad lagtinget går in för. Det är en utgift på 

900000 euro i den här budgeten, men det betyder att man går in för in-

vestering på 4,3 miljoner och den investeringen finns inte med i någon 

investeringsplan. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag vet inte om det är en direkt replik till mig. Detta har jag aldrig hört 

förut. Jag blir nog också mörkrädd när jag hör det här. Det här kan vara 

ganska viktigt att tänka på när man pratar om att bolagisera delar av 

den här verksamheten. I den mån man nu har någon insyn överhuvud-

taget så försvinner den insynen precis sedan när det blir bolag. Jag kan 

överhuvudtaget inte förstå hur man, under det här anslaget med moti-

veringar som finns, kan få in investeringar på Åva-Jurmo linjen? Det 

begriper jag inte och hur det kan leda till 4,3 miljoner? Det är att föra 

lagtinget lite bakom ljuset, som jag ser det. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är precis såsom det är. Därför anser jag i min reservation att rege-

ringen måste återkomma med det här till lagtinget. Så att lagtinget vet 

vad man tar beslut om. Det här är ju helt oklart. Man kan inte gömma in 

stora investeringar av den här miljonklassen under ett moment som he-

ter "Kortruttsinvesteringar" och där man inte klargör precis vilken typ 

av investeringar det rör sig om.  

Jag noterar att ltl Eriksson är inne för samma som jag, nämligen att 

man ska minska det här momentet med 800 000 och återkomma i till-

läggsbudget när man vet vad man vill investera i. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vi är helt eniga. Synbarligen har jag läst reservationerna för slarvigt. Jag 

tyckte att jag gick igenom det mesta. Det här var en nyhet för mig. Om ltl 
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Gunell har aviserat ett sådant förslag så kommer jag att understöda det. 

Huvudsaken är att vi får upp frågan på bordet.  

Jag noterar att finansministern gick iväg. Det här som framförs är nog 

så allvarligt så jag hoppas att han hämtar något papper och kommer till-

baka och förklara hur saker och ting hänger ihop. Jag finner inte ord när 

man hör hur tokigt det här har skötts.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Ltl Eriksson nämnde seminariet för turismstrategin, 

där gruppen lade fram strategin och hur man hade tänkt sig. Jag förstår 

också vilka personer ltl Eriksson åsyftade. Det var ju med under hela 

tillställningen och de hade också möjlighet att lägga fram sina vettiga 

åsikter. Det hade ju varit väldigt värdefullt om det hade framkommit. 

Jag vet inte, men kanske de viktiga åsikterna kom fram? Tanken var ju 

att man skulle få framföra åsikter och inte bara sitta och lyssna och se-

dan kritisera. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är helt riktigt. Jag sade att det var tanken med hela det här ar-

rangemanget. Men då tror jag det är viktigt att man håller det på en så-

dan konkret nivå att också handlingskraftiga entreprenörer inser att det 

här är någonting som kan vara bra. Jag vill inte nämna några namn, 

men så att inte vissa ska känna sig alltför utpekade så pratade jag med 

två yngre entreprenörer när jag gick ut och de hade precis samma upp-

fattning.  

I lördags träffade jag också en känd profil inom turistbranschen som 

också var på det här arrangemanget och han hade precis samma upp-

fattning. Alla som jag har pratat med som jobbar konkret med turism är 

väldigt, väldigt bekymrade och tyckte att det var i flummigaste laget, om 

jag uttrycker mig milt. Men visst måste man vara med och försöka kon-

kretisera upp det. Det är viktigt att själva grundarbetet och presentat-

ionen också är på en sådan nivå att handlingskraftiga personer kan 

hoppa in i diskussionerna. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Om det lät flummigt eller inte kan inte jag riktigt avgöra. 

Om det fanns så många entreprenörer, både unga och äldre, närvarande 

varför slår man sig då inte samman och kommer fram med de jättebra 

idéerna som man tydligen har då? Man kritiserar hellre än för fram 

idéerna.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Torsten Sundblom 

Herr talman! Det är väl ingen överraskning att jag kommer att tala om kort-

rutt och skärgårdens utveckling. "Skärgården har problem med en åldrande 

befolkning, särskilda kommunikationsförhållanden och ett relativt svagt 

näringsliv". Så skriver utskottet i detta betänkande. 
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 Andelen 65+ på Åland är enligt statistiken 17,8  procent. I skärgården är 

andelen 65+ 25,5 procent. Om man ser på befolkningsutvecklingen sedan år 

1980 och undantar Vårdö har skärgårdens befolkning från år 1980 minskat 

med 248 personer och sedan år 2000 är minskningen 122 personer. Vårdös 

befolkning har sedan 1980 stigit med 58 personer och från år 2000 med 36 

personer. Vad beror det på att en skärgårdskommun har en helt motsatt ut-

veckling än de övriga skärgårdskommunerna? Jag har ingen patentlösning 

men jag är övertygad om att kommunikationerna har en hel del i den utveckl-

ingen. 

Skärgårdens näringsliv är som utskottet skriver till stor del klustret kring 

vattenbruk och fiskförädling samt lite turism som ger arbetsplatser. Hur ska 

man bredda näringslivet? Den frågan är svårt att ge ett rakt svar på. Det som 

utskottet skriver under skärgårdens utveckling är något att ta fasta på. Ge-

nom att förbättra förbindelser mellan skärgårdsöarna skapas en vidare ar-

betsmarknad för företag som är verksamma i skärgården. Jag är övertygad 

om att ett större upptagningsområde skapar möjligheter för nyetableringar av 

företag. Det skulle säkert ha en positiv effekt för skärgårdens utveckling.  

När lagtinget i december 2009 behandlade budgeten för 2010 fattades föl-

jande beslut: "Utskottet uppmanar landskapsregeringen att snarast komma 

med ett meddelande till lagtinget avseende en övergripande kortruttsplan 

för skärgårdstrafiken ur ett ekonomiskt- och regionalpolitiskt utvecklings-

perspektiv. I samband med uppgörande av meddelandet bör landskapsre-

geringen även överväga att tillsätta en arbetsgrupp med sakkunniga i nära 

samarbete med skärgårdsnämnden för att se över trafiknätet.” Min upp-

fattning av det beslutet då var att lagtinget skulle få möjlighet att diskutera 

kortrutten under våren, men i maj var löftet september. Nu står julfirandet 

för dörren och den av trafikministern upprepade gånger utlovade planen ly-

ser med sin frånvaro. 

Nu har finansutskottet i detta betänkande satt ned foten med kraft. Utskot-

tet betonar på sidan 8 i betänkandet vikten av att utbyggnaden av kortrutt 

snarast påbörjas. Jag är mycket glad på skärgårdens vägnar för detta. 

Utskottet föreslår att den i framställningen under moment 48.30.78. 

nämnda externa konsulten ändras till projektledare i tjänsteförhållande för 

att åstadkomma ett kortruttsmeddelande som kan tillställas lagtinget under 

våren och som därefter konkret kan börja arbeta med att genomföra ett 

kortruttssystem för skärgården. Varför projektledare? Ja, av den enkla anled-

ningen att då blir det någon som har tid avdelad för att arbeta med projektet. 

Det betyder också ett ansvar för att arbetet framskrider. Jag hoppas att ge-

nom att tillsätta en projekt ledare ska den länge efterlängtade kortrutten för-

verkligas. Utskottet skriver: "Vägsträckningen till östra Föglö samt färjfäste 

och farled projekteras som ett steg". Det är ett stöd för regeringens uppfatt-

ning att östra Föglö kommer att ha en central roll i framtidens trafiksystem.  

Kökartrafiken till östra Föglö är den satsning som ger den kortaste inför-

tjäningstiden och bör vara starten på utbyggnaden.  

På två år borde all planering kunna vara klar och med två till tre års bygg-

tid blir det fem år tillsammans. Den som väntar på något gott väntar aldrig 

för länge, så fem år till är okay för min del.  

Det är synnerligen viktigt att kontakter med berörda markägare sker i god 

tid så att alla känner sig delaktiga i projektet. Utskottet skriver att en refe-

rensgrupp kan tillsättas. Om man tänker framåt är det bra om referensgrup-
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pen har en större bredd än nuvarande regering för det är val i oktober. Vi vet 

att efter val brukar det bli regeringsförhandlingar och jag vill inte att det ar-

bete som påbörjas ska avstanna på grund av att en ny regering tillträder efter 

valet. Jag är mycket nöjd med det som står skrivet om kortrutten i betänkan-

det. Tack.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Jag vill understöda tanken om kortruttsarbete. Jag tror också 

att det är viktigt att det är en person som har tid att ta sig an det här. 

När det gäller vår motion från obunden samling, angående en parla-

mentarisk grupp tillsatt, så tror jag att det är ett väldigt viktigt sätt att 

jobba vidare med. Om vi nu ska sikta på en hamn i östra Föglö för Kökar 

så är placeringen av stor betydelse för att eventuellt också kunna serva 

övriga skärgården. Därför är det väldigt viktigt att inte det står specifikt i 

betänkandet från finansutskottet att hamnen ska vara i Hastersboda, 

utan att man tittar på alternativ i östra Föglö om placeringen för att 

hamnen även ska kunna serva övriga kommuner i skärgården.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Ja, därför sade jag att referensgruppen skulle ha bre-

dare sammansättning. Varför pratade jag om östra Föglö? Ja, därför att 

det kan finnas även andra sorter. Det är nog bäst om det är en ingenjör 

som tittar på den biten. Då tror jag att det går bäst framåt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det är detta lagtings sista budget på sätt och vis. På något vis 

känns det otillfredsställande, tycker jag. Den här mandatperioden har präg-

lats av den ekonomiska nedgången. Det finns många som i sådana samman-

hang lite brukar hoppfullt brukar säga; ja, ja, en kris är förstås tung och be-

svärlig men den brukar också kunna ge öppningar till förändring. Uppriktigt 

sagt känner jag inte att vi har kunnat besluta under den här mandatperioden 

om några större förändringar som skulle kännas hållbara inför framtiden. Jag 

uppfattar att lagtinget är splittrat. Man ser inga som helst antydningar till 

svar på stora framtidsfrågor. Det finns några begrepp och ord som man for-

mulerar sig runt i budgeten och i betänkandet. Men uppriktigt sagt så känner 

jag inte att det ligger någon politisk dynamik eller kraft bakom det hela. 

Trots det har jag inte någon orsak att hänga läpp över det här betänkandet. 

Sådana frågor som jag har drivit och jobbat med har jag fått ett visst erkän-

nande för. Särskilt glad är jag över att Fredsinstitutets utrymmen, åtminstone 

de anställda lovas säkerhet. Jag hoppas att det ska leda till att Fredsinstitutet 

kan fortsätta att utvecklas och att de 13-14 personer som vi har där kan få 

bättre arbetsutrymmen på Hamngatan 4. Det kommer ju i rätt ögonblick med 

tanke på att statens verksamheter kommer att flyttas ut därifrån och en del 

läggs väl ner. 

En annan sak som jag personligen har orsak att glädjas över är Ålands-

havskommissionen som jag i en hemställningsmotion tog initiativet till för 

några år sedan. Den motionen har inte behandlats i något utskott. Den ligger 

obehandlad, men frågan har tagits upp bl.a. av talman Roger Nordlund. På 
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det viset har frågan fått en bredare politisk förankring och lyfts nu fram igen 

här. Utskottet går så långt att man efterlyser att en kommitté tillsätts. Sedan 

utvidgas det något, från den idé som jag ursprungligen lade fram, att det 

också skulle innefatta representanter för finska regeringen. Det är säkert 

mycket värdefullt. Man kan ändå tänka sig att den är lite flexibel till sin kon-

struktion. I vissa frågor ska Finland vara med, i andra frågor så klarar sig 

Åland direkt att diskutera med parter i Sverige om frågor som är av stor bety-

delse för Åland och ålänningarna. Det här var två konkreta frågor som jag 

tycker att utskottet har löst på ett bra sätt. Jag är väldigt tacksam över de 

skrivningar som finns här i betänkandet. 

Herr talman! Jag har länge oroat mig över den allmänna samhällsutveckl-

ingen. Jag försökte i samband med remissen visa på befolkningsutvecklingen.  

Det är ju inte enbart den äldre befolkningen som ökar relativt sett väldigt 

mycket, utan de som är i arbete blir så många färre i relation till den befolk-

ning som ska försörjas. Då räcker det inte med att Åland bara har en bra 

äldreomsorg, vi måste ha arbetsplatser. Det räcker heller inte bara med en-

mansföretag i skärgården. Det måste finnas arbetsplatser så att det kommer 

in människor som jobbar och kan betala skatt, annars kommer vi inte att 

lyckas bibehålla den här välfärdsnivån. 

Jag har här ett papper som utskottet har fått från Ålands kommunförbund. 

Ålands kommunförbund stöder sig på en svensk utredning och enligt rappor-

terna kommer kostnaderna för vård, skola och omsorg att öka med 50 pro-

cent de närmaste 25 åren. Det är inte bara frågan om akuta behov, utan med-

borgarnas anspråk ökar. Det här kommer inte att gå ihop. Speciellt inte om 

det inte finns gemensamma politiska strategier för hur vi ska göra. 

Herr talman! Jag tror att den tid det här lagtinget har kvar så skulle vi be-

höva hitta gemensamma lösningar på de stora framtidsfrågorna. Det är frå-

gan om antalet sysselsatta och hur vi bibehåller välfärden och kan utveckla 

den i enlighet med de behov som vi har redan. Jag vet inte hur länge jag har 

hört folk här säga att äldreomsorgen är en stor utmaning. Det är inte någon 

utmaning mera, utan det är dagliga problem som att man arbetar med i 

kommunerna och i andra sammanhang.  

Det är väldigt viktigt att frågorna om Gullåsen löser sig väldigt snabbt. Det 

är också viktigt att frågan om sjukvård för äldre på institutionsboende löser 

sig, hur den ska organiseras och hur den ska finansieras. Som jag ser det har 

vi inte tid att hålla på att skriva betänkanden, meddelanden och göra utred-

ningar. Det måste komma konkreta förslag. 

Lite på väg är utskottet, ltl Jan-Erik Mattsson antydde att man skulle bygga 

om Gullåsen 2012. Jag hoppas att det är så, men det känns inte riktigt som 

om den här regeringen har den konkreta beredskapen. Det är alldeles klart 

att det skulle behövas.  

Frågorna om ekonomins utveckling, företagandet, näringslivet och arbets-

platserna räcker nog inte för att locka företagare hit och starta nya företag om 

vi inte få till stånd en sorts samhällsplanering av Åland. För att personer ska 

vara intresserade av att utveckla företag, skapa arbetsplatser och komma hit 

så måste de få boendemöjligheter, vilket vi inte kan erbjuda. Ju längre bort 

man kommer ifrån Mariehamn desto färre planerade bostadsområden finns 

det. Nu har det kommit en del områden, både i Jomala och i Hammarland 

presenterar man områden. Men i skärgården finns det inte särskilt mycket. 
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Det är bra det som har gjorts men det behövs nog en samhällsomfattande 

planering. Då kan man också erbjuda attraktivt boende.  

Vi måste ha ett öppet samhälle så att det kommer in människor med kom-

petens. Vi måste också ha ett öppet sinnelag när vi rekryterar chefer till be-

fattningar inom offentlig sektor. Det verkar lite som om de som kommer från 

Sverige vill av någon anledning inte stanna här. Jag tror att det beror på sam-

hällsklimatet. Man är kanske inte så mycket intresserad av kompetens och 

konfliktlösning utan man är väldigt relationsorienterad. Man ser till att släk-

tingen, kompisen eller någon annan får ett bra jobb. Det är i och för sig helt 

mänskligt och det får man acceptera, men det kan inte få gå före kompetens 

för då utarmar vi själva vårt samhälle. Vi måste ha mer öppenhet, rekrytera 

folk från andra länder och från andra kulturer annars riskerar vi en sorts ina-

vel. Det kan faktiskt vara bra att det kommer in människor, inte bara för att 

jobba på Gullåsen och sådana nivåer, utan på topp poster i vårt samhälle. Det 

är de samhällen som är framgångsrika och inte de samhällen som håller alla 

som är annorlunda eller har andra idéer utanför. Tack, herr talman. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! När den här budgeten presenterades så hade minister Perämaa 

ett papper där han presenterade vilka storsatsningar som landskapsregering-

en gör under det här budgetåret. Det finns sex punkter. Jag har försökt vär-

dera nyheterna lite i pengar och vilken typ av nyheter som verkligen ska 

komma.  

Vi har Bomarsunds besökscentrum som är värt 3 miljoner euro. Det är en 

satsning som jag tycker att är bra och som jag hoppas att förverkligas för hela 

turismens bästa. Men det är uppbundet till villkor, driften av besökscentret 

ska Sunds kommun stå för. Det här oroar mig mycket. Jag tror att det här är 

ett sätt att försöka sätta krokben för projektet, tyvärr, att binda upp en kom-

mun för en drift. Det är obegripligt att förstå varför man vill göra på det här 

sättet. Om landskapsregeringen vill bygga det här och inte driva det själva då 

kan man ju bjuda ut det direkt till det privata näringslivet. Det är en renare 

strategi.  

Den andra punkten är indexjusteringen av barnbidraget. Det är en åtgärd 

som man också gör på rikshåll. Man indexkopplar stöden från 1 mars 2011 

och det gör man också här på Åland till en årskostnad på ungefär 100 000 

euro. Den kostnaden kommer inte i den här budgeten utan det blir på 2012.  

Sedan är det vindkraften, det finns inga pengar alls vad jag kan förstå, utan 

det kommer i tilläggsbudgeten när man har fått klart för sig vad de här frå-

gorna kommer att betyda för åländska del och vilka pengar vi måste ”hosta 

upp” själva för att våra vindkraftbolag ska kunna vara med i den här utveckl-

ingen.  

Sedan har vi hälsovårdarberedskapen i skärgården. Där finns det ett myck-

et lovvärt och bra initiativ. Men det är alldeles oklart vad landskapsregering-

en vill, i vilken omfattning det ska utvecklas och varifrån pengarna ska tas. 

Hur det ska utökas och hur det ska finansieras skulle jag gärna vilja ha när-

mare förklaring på från landskapsregeringen. ÅHS har sin budget där ÅHS 

styrelse beslutar över hur pengarna ska användas. Besluten för 2011 är ju mer 

eller mindre tagna. Nu beställer man någonting nytt från landskapsregering-

en som man menar att ska skötas inom den nuvarande budgeten. Jag tycker 
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att man måste definiera sin beställning och återkomma i en tilläggsbudget 

med de medel som krävs. 

Sedan har vi investeringsstöden till jordbruket, 1 250 000 euro.  

Sedan har vi stödet för hissar som visar sig vara mindre än ett embryo till 

en satsning på att få fram flera hissar i flervåningshus. Vi har i utskottet kon-

staterat att det finns ett enormt behov av investeringar i hissar, 178 hissar 

borde vi åtminstone få fram. En hiss kostar mellan 200 000-500 000 euro 

beroende på vilken typ av konstruktion man är tvungen att göra. Tanken är 

god men den åtföljs ju inte direkt av några reella möjligheter för någon att 

faktiskt bygga hissar i flervåningshus. Lite spel för galleriet finns det nog i de 

här nyheterna och satsningarna. Jag kände ett behov av att analysera vad det 

här riktigt handlar om. 

Frågan om kortruttsinvesteringar har det varit ganska mycket diskussion 

om under utskottsbehandlingen, vilket har varit intressant. Samhällsrefor-

men och skärgården är de två absolut stora utmaningarna som hänger ihop 

med den ekonomiska utvecklingen.  

Skärgården har varit hårt drabbad under de senaste åren. Trafiken har inte 

varit vad den borde. Det har varit kast hit och dit. Turlistorna har ändrat stup 

i ett. Man har lagt ner skärgårdssamarbetet. Föreningen Företagsam Skär-

gård har väl också gått i graven. Näringsutvecklarens arbetstid kommer att 

minskas, särskilt med tanke på att personen ska sköta många, många andra 

uppgifter. Man har också dragit ned på hälsovårdarberedskapen och tand-

vårdsvagnen. 

Jag upplever nog att landskapsregeringen, i sista stund inför valet, vill visa 

att nu ska det satsas på kortrutt. Man sätter ett moment i budgeten med en 

miljon euro. Sedan är det inte klart hur de här pengarna ska användas. Jag 

har fått fram så mycket i alla fall att 100 000 euro ska gå till miljökonse-

kvensbedömning för Föglötunnelns södra alternativ. Det här är någonting 

man vill slutföra för att kunna använda de här utredningarna i framtiden 

också för andra investeringar från fasta Åland till Föglö. Jag tycker inte man 

ska fullfölja den här miljökonsekvensbedömningen innan man vet vad man 

vill. Ska vi satsa 100 000 euro på en miljökonsekvensbedömning för en tun-

nel som förmodligen inte kommer att förverkligas? Det skulle behövas lite 

klargöranden här från regeringens sida. 

Sedan är 900 000 euro tänkt till en direkt investering i färjfästen, bron, 

vägsträckning samt ombyggnad av m/s Doppingen till linfärja för Åva-Jurmo. 

Det här var med i fjolårets budget också. Men då var det inte klarlagt vad pro-

jektet i sin helhet skulle kosta, vilka driftsinbesparingar man skulle kunna 

göra och när det ska förverkligas. När vi tar en budget i lagtinget så måste det 

ju vara klart för lagtinget innan man går vidare i de här projekten. Hur många 

i den här salen vet att den här miljonen innebär att man går in för den här 

satsningen som i slutändan kostar 4,3 miljoner?  

Det här visar på svagheterna i vårt budgeteringssystem. De här investe-

ringarna finns inte heller med i någon övergripande investeringsplan. Hur 

ska vi veta vilka satsningar vi går in för? Antagligen hade landskapsregering-

en den tanken att vid sidan av budgeten för 2011 så skulle finansutskottet 

också behandla ett kortruttsmeddelande. Dessa frågor kanske hade varit lite 

klarare om man hade fått ett helhetsperspektiv. Men nu har det inte före-

kommit något sådant meddelande. Vad vi ska investera i blir ju väldigt hal-

tande.  
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Efter debatten i utskottet får nog jag i alla fall den bilden av att man inte 

riktigt vet var man ska investera, i vilken ordning man ska investera och man 

har inte gjort någon miljöanalys. Det är fortfarande för många öppna frågor. 

Jag tycker att man åtminstone kan begära att det här skulle klarläggas så att 

lagtinget får en helhetsbild.  

Jag tror att satsningen på Åva-Jurmo är en bra satsning som drar ner bud-

getslitaget på sikt. Men vi måste ju veta vad det kostar när vi säger ja till en 

investering. Jag skulle vara tacksam om minister Perämaa kunde ge en för-

klaring till varför inte lagtinget får den informationen öppet, tydligt och klart 

från regeringens sida. 

Därför har jag också föreslagit att det här momentet borde dras ner med 

800 000 euro. Sedan när vi har kortruttsmeddelandet och tilläggsbudget då 

ska man komma och säga vilka investeringar som ska göras.  

Vad gäller skärgården så har det kommit en utredning från ÅSUB. Det är 

nog beklagligt vilken skör näringslivsstruktur det finns i dagsläget i skärgår-

den, 40 procent av dem som jobbar är anställda inom offentlig sektor. Jag 

hade helst av allt velat se ett trafikmeddelande som är en del utav ett skär-

gårdsmeddelande, där man också diskuterar vart trafiken ska köra. De måste 

ju köra till öar där det finns skolor, kommunal service, företag, butiker och 

där det bor folk som arbetar. Det borde vara ett meddelande där man har en 

diskussion om tillväxt och inflyttning.  

Det finns mycket att göra, mina vänner. Jag förstår att ltl Sundblom och 

många nu på slutrakan vill sätta sina spår i landskapspolitiken så att det i alla 

fall blev något färjfäste eller någon satsning som är viktig. Jag vill stöda ltl 

Sundbloms idé om att det förmodligen behövs en projektledare för att driva 

den här trafikfrågan vidare vad gäller skärgårdens utveckling.  

Det är också väldigt viktigt att landskapsregeringen berättar hur det ska fi-

nansieras. Förut har det varit en helig princip att lån blir det inte tal om. Om 

vi ska investera i kortrutt, hur ska vi då investera och var ska pengarna tas? 

Tack, herr talman.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det var visst en bra lista på reformer, inom ramen för det 

utrymmet jag presenterade för landskapsregeringens del när budgeten 

remitterades, eftersom den lever kvar ännu i det här skedet när finans-

utskottets betänkande behandlas. Det finns många oerhört viktiga saker. 

Bomarsund är satsning på turismen. Vindkraften kan så småningom ut-

göra ett starkt näringslivsben utifrån konceptet cleantech. Det här helt 

fantastiskt om vi kan ro det i hamn. Investeringsstöd för jordbruket är 

mycket bra, att omstrukturera den näringsgren som har diskuterats så 

väldigt mycket. Hissar är en satsning på de äldre. Även om vi sätter 

igång i liten skala nu så sätter vi i varje fall igång ett system. Hälsovård-

arberedskapen i skärgården är en satsning på vården, som ltl Gunell och 

socialdemokraterna vill skjuta på till nästa tilläggsbudget. Indexjuste-

ringar av barnbidragen är en satsning på barnfamiljerna. Det är många 

oerhört viktiga och bra saker.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag säger inte att det inte är bra. Naturligtvis är Bomarsund bra och en 

mycket efterlängtad satsning som många av oss har jobbat mycket för. 
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Indexjusteringen av barnbidrag var inte något nyskapande, det togs di-

rekt från indexeringen i Finland, men visst är det bra. Man gör inte nå-

gon satsning på vindkraften i det här skedet eftersom det inte följer 

några pengar med, menar jag. Man kanske har ambitionen att det ska bli 

en satsning och man jobbar i den riktningen. Hälsovårdarberedskapen 

har jag inget behov av att skjuta på. Jag vill veta med vilka pengar vi ska 

förverkliga det och vad vill landskapsregeringen? Kan ministern defini-

era den här beställningen så att t.ex. jag eller någon som sitter i ÅHS 

styrelsen kan förverkliga det som är landskapsregeringens beställning? 

Tanken är god när det gäller stöd för hissar men det måste återföljas av 

pengar. Jag vågar inte säga vad det är i rymden, men ni vet vad jag me-

nar.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det är förvånande, men det är väl kanske hedrande, att so-

cialdemokraterna så här i sluttampen av diskussionen ger landskapsre-

geringens reformer ett så pass bra vitsord som man ändå ger. Det blev 

ändå ett plus i kanten på varje punkt i den lista som presenterades i 

samband med remissen.  

När det gäller hälsovårdarberedskapen har jag som skärgårdsbo en 

ganska klar bild av hur det borde vara. Samtidigt måste man komma 

ihåg att det operativa sköts av en styrelse för ÅHS, som landskapsrege-

ringen har tillsatt, där sakkunskapen ska finnas. Nog är det något förvå-

nande att representanter för styrelsen efterhör här hos landskapsrege-

ringen hur det operativa i vården ska skötas. Jag förstår inte den här 

försiktigheten, från ltl Gunell, att inte våga ta tag i den operativa delen 

av verksamheten. Det är det som vi kräver av dem som sitter i styrelsen 

där. Jag konstaterar att ltl Gunell vill skjuta på kortruttsarbetet och häl-

sovårdarberedskapen.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Vad gäller hälsovårdarberedskapen så är jag mycket intresserad av att 

vara med och utvidga den, som det står. Men då vill jag också veta med 

vilka resurser vi ska utvidga beredskapen? Minister Perämaa vet precis 

som jag att om det ska vara full beredskap i skärgården i alla kommuner 

så krävs det fyra tjänster till. Är det detta som du menar? Ska vi anställa 

dem i ÅHS? Jag har hört att man har någon tanke om att det finns något 

litet utrymme i ÅHS budget på 300 000 euro, för det här enskilda året, 

som man tycker man ska använda dem till. Det är inte någon långsiktig-

het i det här. Ni måste ju definiera beställningen, så ska vi nog utföra. Ni 

måste också säga med vilka medel vi ska utföra det, då ska det nog bli 

verkstad. Men med en sådan otydlig politik kan man inte förverkliga de 

här goda ambitionerna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag har några förtydliganden. När det gäller hissarna så är 

det är ett ganska grannlaga arbete att ta fram principer och prioritering-

ar och också stödprocenter. Det är ett arbete som ska genomföras under 
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det här året. Momentet är fördubblat och handikappanpassningen ska 

också fasas ut, vilket kommunerna ska ta hand om. Finns det ett utökat 

behov så finns det också möjligheter till tilläggsbudgetering. Vi måste 

komma igång med det här som det har talats om i åratal och som man 

inte har kommit till skott med. Nu kommer vi till skott, det är en början.  

När det gäller hälsovårdarberedskapen i skärgården så finns det klara 

planer på hur man ska gå vidare med den här frågan. På ÅHS styrelses 

initiativ ska det hållas en diskussion här på vårvintern i Kumlinge. Där 

vill man höra skärgårdskommunerna. Också skärgårdsnämnden har 

diskuterat den här frågan och man kom fram till att olika kommunerna 

har olika behov. Från skärgårdskommunerna tänker man också presen-

tera ett underlag till ÅHS.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Om vi går vidare med den här diskussionen om hälsovårdarberedskapen 

så har jag hört den här diskussionen många gånger både hur man reso-

nerar och tänker inom ledningen för ÅHS, och hur man tänker och re-

sonerar ifrån skärgårdsbornas sida. Som jag ser det är den här satsning-

en kanske inte medicinskt motiverad, utan den är regionalpolitiskt mo-

tiverad. För skärgårdsborna handlar det om en trygghet i vardagen som 

man tycker är viktig för att själv kunna bo kvar och att t.ex. för att kunna 

rekrytera barnfamiljer till kommunen. Därför tycker jag att man måste 

vara mycket tydligare i vad man vill beställa. Vad menar ni med att be-

redskapen ska utökas, utökas till vadå? Det är ju mycket enklare för alla 

att verkställa om beställningen är klar och tydlig.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Håller inte ltl Camilla Gunell med om att det är väl smart 

och klokt att höra skärgårdskommunerna först, på plats ute i skärgården 

och att skärgårdsnämnden får göra sitt arbete? På senaste möte i skär-

gårdsnämnden konstaterade man att det finns olika behov. Det är väl 

smart och klokt att höra vad man kommer fram till först, för att sedan 

göra en beställning eller ” hosta upp stålarna”. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja, nu resonerar minister Katrin Sjögren precis som jag. Mitt förslag är 

att man måste man återkomma och definiera vad man vill och ta upp 

pengarna i en kommande tilläggsbudget.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Detta med miljökonsekvensbedömning för tunneln, 

oberoende var och hur vi ska bygga ut så ska man ha jämförelsematerial. 

Man ska jämföra olika dragningar mot varandra, de kan vara både över 

och under vatten. Då kommer man att behöva den här miljökonse-

kvensbedömningen i alla fall.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

För alla andra är det nog oklart om det ska bli någon tunnel eller inte? 

Är det ett projekt som fortfarande är aktuellt för den här landskapsrege-
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ringen? Ska det bli en tunnel till Föglö? Är det därför som man ska full-

följa miljökonsekvensbedömningen och satsa ytterligare 100 000 euro 

på att göra den? Ska tunneln genomföras eller inte? Inte ens en så 

grundläggande fråga, vad majoriteten har för avsikter, vet vi här i lag-

tinget.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Vi skrev ju t.o.m. in det i betänkande att det behövs 

en förbättring mellan Föglö och fasta Åland. Jag försöker förklara det 

igen; oberoende tunnel, bro eller någonting så ska det finnas jäm-

förelsematerial som man jämför mot varandra i miljökonsekvensbe-

dömningarna. Ett tunnelalternativ jämförs också med en bro. Är det 

klart nu?  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag kan för min del säga att jag inte tycker vi ska sätta en cent mera på 

det här projektet, innan man vet vad man vill förverkliga. Sedan kan det 

säkert ligga i lådorna för framtiden och trafikavdelningen kanske tycker 

det är bra att slutföra miljökonsekvensbedömningen så att man har 

materialet för framtiden. Men är det värt i dessa tider att sätta 100 000 

euro på en miljökonsekvensutredning som man inte vet om man någon-

sin ska användas? Borde vi inte ha en helhet klart för oss innan vi börjar 

kasta goda pengar efter dåliga.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Anders Eriksson 

När det gäller det sistnämnda så hör jag till dem som har stött och stöder 

fortfarande, oavsett opinionerna, en tunnel eller en förbättrad förbindelse till 

Föglö. Men jag håller helt med om det som ltl Gunell sade till sist, att det gäl-

ler att få helheten på plats, så att man vet att det blir ett heltäckande 

kortruttsarrangemang innan man rusar iväg med en sak. En MKB-utredning 

måste man ha ändå för det här projektet.  

När det gäller kortrutt, jag brukar läsa de handlingar ganska noga, men jag 

missade det som ltl Gunell skrev i sin reservation. Det var lite intressant att 

hon, på basen av den information hon har fått i finansutskottet, kommit fram 

till att man kunde ta bort 800 000 euro. Jag kom fram till det på basen av 

känsla. Vi kom fram till samma summa. Jag måste erkänna att det gav ett lite 

”tomtigt” inryck att komma med samma förslag som ltl Gunell hade, men det 

är ju julveckan så det må väl vara förlåtet.  

Jag ville för tydlighetens skull begära ordet en gång till och avisera att av 

de 13 finansmotioner som Ålands Framtid har lämnat in så vill jag avisera fi-

nansmotionerna nr 51, 53, 55, 58 och 69 för omröstning.  

Motion nr 51 handlar om att det under året inrättas en ordinarie heltids-

tjänst som sjöfartutvecklare och jag hoppas att lagtinget så småningom kan 

omfatta det. 

Finansmotion nr 53 handlar om en ändring i de allmänna motiveringarna 

”Främjandet av näringar”. Den text som finns skulle utgå och följandet skulle 

införas istället. Det här är enbart för att hjälpa näringsminister Eliasson så 

det borde väl passa: ”Landskapsregeringens uppgift är att ge det åländska 
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näringslivet goda förutsättningar för verksamhet, utveckling och riskta-

gande. Mot den bakgrunden kommer näringsavdelningen under 2011, till-

sammans med de olika näringsgrenarna, att genomföra branschanalyser, 

bearbeta analyserna och utforma sektorsvisa utvecklingsstrategier. Vidare 

uppstartas under året ett projekt med syfte att minska byråkratin och skapa 

bättre förutsättningar för företagande. Innan effekterna av det arbetet sla-

git igenom fullt ut, inrättas företagscoacher som hjälper småföretagare till-

rätta med byråkrati och administration.” Det här är någonting som jag 

också hoppas att lagtinget kan omfatta helt enhälligt.  

Jag ser att finansutskottets ordförande inte är här nu. Det som jag kom-

menterade i betänkande tidigare om att skrivningarna är baserade på fi-

nansmotion nr 55. Från obunden samlings sida har man önskat att den mot-

ionen skulle föras till omröstning. Klämmen lyder; ”skogsbruksbyrån kom-

mer under året i samarbete med övriga aktörer inom skogsbruket på Åland 

att starta upp ett projekt med målsättningen att stärka aktiviteten i de 

åländska skogarna och därmed uppnå mera sysselsättning och ekonomisk 

tillväxt för den åländska skogsnäringen.” Det är förslaget och man borde ta 

sikte på att få till stånd en näringslivsutveckling, en ekonomisk tillväxt, man 

borde ha fokus på det och inte bara jobba på med saker som man har jobbat 

med. 

Följande är motion nr 58, vilken jag nämnde i förbifarten förra gången jag 

var upp, handlar om ändringen av motiveringen av ”Understödandet av poli-

tisk verksamhet”. Texten skulle lyda så här istället; ”understöd vid byte av 

organisation utbetalas inte till ny organisation under den pågående man-

datperioden.” 

Den sista motionen som jag ville avisera är motion nr 69, vilken handlar 

om Posten. ”Posten Åland Ab verkar i en dynamisk bransch med goda fram-

tidsutsikter och kan mycket väl bli Ålands nästa folkaktiebolag. Landskaps-

regeringen är inte den mest dynamiska och kompetenta ägaren av ett bolag 

av Postens storleksordning. En annan ägarstruktur skulle leda till att bola-

get utvecklas än mer. Samhället skall inte äga och driva bolag, utan se till 

att de rätta förutsättningarna finns. Rollfördelningen bör därvidlag vara 

klar. Då undviks också kritik som att Posten som samhällsbolag inte skall 

konkurrera med andra företag.” Ett nytt stycke infogas i motiveringarna un-

der moment 34.10.88. ”Försäljning av aktier” med följande lydelse: ”Land-

skapsregeringen kommer att utreda och förbereda en utförsäljning av land-

skapets aktieinnehav i Posten Åland Ab”. Det här är något som borde tilltala 

vår värderade finansminister å det bestämdaste. Det här kommer att ge 

mycket skönt klirr i kassan.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag ser att finansministern sitter kvar så jag ska passa på att 

fråga honom. Jag tycker att det blev väldigt oklart med den hälsovårdarbe-

redskapen i skärgården, som minister Perämaa lyfte fram här i budgetpresen-

tationen som en stor och viktig satsning. Det är ju väldigt lovvärt. Jag vet inte 

hur många motioner, under årens lopp, som socialdemokraterna har haft om 

den här frågan, eftersom vi framförallt ser det som en jämlikhetsfråga. De 

som bor i skärgården ska ha åtminstone den tryggheten att de kan vända sig 

till någon kompetent sjukvårdare och be om råd om vad man ska göra när det 

händer olika saker.  
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Diskussionen där man säger att det här mest handlar om att man har ef-

fektiv ambulansservice och på det viset tryggar man skärgårdsbornas rätt till 

sjukvård och likvärdig behandling eftersom de snabbt kommer till stan. Om 

man tänker sig att vi skulle resonera likadant på fasta Åland, att vi egentligen 

inte behöver så mycket sjukvårdspersonal utan vi utvecklar sjuktransporten 

till sjukhus omkring oss här och det får man vara nöjd med.  

Det handlar om lite olika saker, det som man diskuterar ifrån sakkunnigt 

håll, ÅHS, och det som människorna ute i skärgården upplever som otrygg-

het. 

Minister Sjögren menade att det här ska utredas närmare av landskapsre-

geringen. Det ska vara möten med skärgårdsborna och då ska man tydligen 

formulera en beställning. Medan minister Perämaa säger att det här inte be-

höver utredas, utan ÅHS styrelse ska se till att det blir ordnat. Vad är riktigt 

regeringens linje i den här frågan? Är det upp till ÅHS att organisera det här 

eller är det inom gällande ram eller den ram som blir gällande efter de här? 

Eller är det är nytt projekt som kräver nya pengar? Kommer det då i en till-

läggsbudget? Hur ska vi uppfatta finansministern i den här frågan? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! För det första tror jag inte hälsovårdsministern sade att 

det är landskapsregeringen som ska utreda det här. ÅHS som organisat-

ion förbereder diskussionen i avsikt att sedan ta ställning till den här 

frågan eftersom det har diskuterats livligt i ÅHS styrelse, bl.a. med 

försorg också av socialdemokraternas representant. Det erkänner jag vil-

ligt också. Men även andra har ju drivit frågan. Det kräver inte någon 

utredning av landskapsregeringen i det här skedet, absolut inte. Vi har i 

budgetförslaget sagt att vi vill ha en utveckling och en utökning av den 

nuvarande nivån. Finansutskottet har uppenbarligen tagit ställning för 

det förslaget. Vi har kunskap om att ÅHS inom sin verksamhet har me-

del som är omärkta i sin budget och som kan användas också för det här. 

Det är bara för ÅHS att ta ställning till frågan och bestämma sig för hur 

man vill ha det.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Då vet egentligen inte regeringen vad det blir av det här? Det är upp till 

ÅHS att bestämma. Man har någon allmän synpunkt på att det finns ut-

rymme för ökad hälsovårdarberedskap. I den mån man då utvidgar den 

så ska det finansieras med icke öronmärkta pengar. Jag tycker det är en 

farlig väg att finansiera en sådan här satsning på. Jag antar att det är 

meningen att den ska bli permanent. Om det är en fast kostnad borde 

den ju vara finansierad, och det är en servicefråga som inte kan vara be-

roende av något annat än att man politiskt beslutar att det här är den 

service som man ska ha och den ska finansieras med skattemedel, an-

tagligen. Det här låter inte riktigt säkert ännu, tycker jag. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag tycker att landskapsregeringens förslag är tydligt och 

säkert. Vi säger uttryckligen att vi vill ha en utveckling och en utökning 

av hälsovårdarberedskapen i skärgården i förhållande till den nivå som 

vi har idag. Det finns i grunden ett lagstöd och lagskydd för medborgar-

na att bli omhändertagna. Den mesta servicen ges utgående ifrån årliga 
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budgetäskanden, förslag och beslut här i lagtinget, så är det också med 

hälsovårdarberedskapen. 

När ÅHS fastslog budgeten fanns det 300 000 euro som man inte 

hade märkt för någon speciell verksamhet. I diskussionerna kring detta 

sågs det som en möjlighet att dessa medel kan användas för en utveckl-

ing av detta. Det är en summa som förmodligen inte täcker hela verk-

samheten.  

Om den politiska viljan finns så måste detta kunna vara genomför-

bart.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Javisst, om den politiska viljan finns. Det är ju de facto landskapsrege-

ringen som har önskat detta. Nu vet inte vi här och inte ÅHS heller vad 

önskemålen innebär. Bara det att det ska bli bättre än vad det är idag. 

Man ska använda pengar som antagligen är till för oförutsedda utgifter. 

I en sådan organisation som ÅHS kan jag tänka mig att det kan före-

komma situationer där kostnaderna ganska snabbt kan stiga i höjden.  

Det som regeringen föreslår är inte ett beslut om att skärgårdsborna 

ska ha en hållbar hälsovårdarberedskap och beredskapen är inte finan-

sierad utan man skjuter igen över ansvaret på ÅHS så att de ska använda 

pengarna på ett annat sätt än de gör nu. Det här är inte ett riktigt bra 

beslut enligt oss. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Jag lovar att jag ska hålla mig så kort så att vi inte behöver dra 

ut på det här. Jag kan ändå inte hålla mig från att säga några ord.  

Det som den frisinnade gruppen tycker och tänker har redan framkommit i 

det gruppanförande som gruppordförande Roger Jansson hade. Jag vill ytter-

ligare passa på att säga några saker.  

Angående samhällsreformen så blev jag något besviken när jag läste fi-

nansutskottets betänkande. Jag tycker att man nu är aningen återhållsam när 

det gäller att gå vidare. När man nu ser hur läget ser ut så borde man ha satt 

upp en plan för hur man kommer vidare.  

Jag tyckte att det som lantrådet lyfte, frågan om att jobba vidare t.ex. via 

rådslag eller någon typ av parlamentarisk kommitté, kunde ha varit någon-

ting. Vidare måste man, för de alternativ som beskrivs i finansutskottets be-

tänkande är inte för mig trovärdiga. Jag tror nämligen inte på att man skapar 

bättre möjligheter för att producera service kommuner emellan bara för att 

man flyttar det från ett kommunförbund till att man har en värdkommun 

istället. Det är antagligen något lite bättre därför att den som sitter på beslu-

tet är också med betydligt mycket mera och betalar för det. Men inte på det 

sätt som jag skulle vilja att det här skulle se ut.  

Man löser heller inte problemen, som vi ifrån vår sida har sett, att de ad-

ministrativa gränserna mellan kommunerna finns kvar, vilket kommer att 

leda till att det som medborgarna upplever som negativt fortsättningsvis 

kommer att finnas.  

Det hade varit bra om finansutskottet hade varit lite mera konkret. Jag 

uppfattar att man ifrån alla partier är medvetna om problematiken och att 
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man måste göra någonting. Men då borde man också säga när och hur. Nu 

har vi fört den här diskussionen bra länge, hela den här mandatperioden har 

den här diskussionen pågått och också före det. Detta om samhällsreformen 

som jag verkligen hoppas att vi kan gemensamt ta tag i så att det går från ord 

till handling. Vi kan inte fortsätta att debattera om vi ska genomföra, nu ska 

prata om när och hur. Jag hoppas att det finns en bred enighet att göra det, så 

att landskapsregeringen faktiskt tar tag i det och använder sig av det tillslag 

som jag tyckte att lantrådet hade här under remissdebatten.  

Herr talman! Det andra som jag vill lyfta upp här är diskussion kring gym-

nasieskolorna och deras IT-utrustning. Även här så tycker jag att finansut-

skottet är något försiktiga. Jag hör till dem som faktiskt tror på tanken att 

övergå till tekniska hjälpmedel. I dagsläget sitter varje skola med rätt mycket 

fast utrustning. Fast utrustning är något som man behöver när man har tunga 

program och applikationer som kräver mycket datakraft. En elev idag behö-

ver ett arbetsredskap. Arbetsredskap för oss alla som sitter här, när vi gick i 

skola, var papper, penna och böcker. osv. I dagens system övergår man till ha 

tekniska hjälpmedel.  

Jag hoppas att landskapsregeringen fortsätter på den här linjen och fak-

tiskt försöker sig på att genomföra det här. Jag tror de facto att det här inte 

kommer att betyda merkostnader för landskapet, utan att man faktiskt kom-

mer att kunna minska de här kostnaderna. Att skaffa sig de här lätta bärbara 

datorerna är betydligt billigare än de fasta. Dessutom har jag en sådan bild att 

vi idag har närmare en dator per elev i fast utrustning. Det här skulle vara ett 

bra sätt att stegvis föra in det här. Jag hoppas att man tar chansen nu och går 

före i de här frågorna mot vad många andra har gjort. Det finns många bra 

exempel att jämföra med framförallt i Sverige. Där har de jobbat en hel del 

med den här typen av satsningar som har gett goda resultat och ytterligare 

sporrar det till bättre studieresultat också. Det här handlar väldigt mycket om 

att man är lite rädd för den nya tekniken och att man har fastnat i ett tän-

kande som vi kanske inte borde för att möta framtiden på ett positivt sätt. 

Tack, herr talman.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Angående satsningen på en dator per elev så är ut-

skottet i sig inte kritisk till den. Vi säger att nu har Åland så småningom 

en gymnasieskola, en myndighet, och då borde man börja tänka som en 

sådan, så att man behandlar studeranden likvärdigt. Inte att man lyfter 

ut vissa skolor där eleverna får en dator per elev medan andra inte får 

det. Det handlar om en rättvisefråga, att man värderar alla studeranden 

lika mycket oberoende om de studerar i teoretisk eller praktisk utbild-

ning. Studeranderåden säger ju nej till den här satsningen. Då har man 

ju misslyckats med att förankra den här frågan hos de studerande. Det 

är viktigt att man gör det först.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag har respekt för att man bör behandla alla på likadant 

sätt, samtidigt inser jag också att för att man ska kunna byta ut de fasta 

datorerna till bärbara så behövs ett stegvis genomförande. Hur man gör 

det kanske man behöver fundera vidare kring. Det är viktigt att man inte 

fastnar i att man inte vågar gå vidare med den här satsningen. Jag tror 
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att det faktiskt är en satsning för framtiden som kan vara till nytta både 

för de studerande och för skolan. Jag är fullt medveten om att de allra 

flesta idag har en egen dator. Att koppla de egna datorerna mot de sy-

stem som skolan har är inte det lättaste. Men det finns möjligheter att 

göra också det. Det viktigaste är att datorn också blir ett verktyg i sko-

lan. Jag upplever i dagsläget att vi i skolorna inte använder datorerna 

som de verktyg som jag tycker att de ska vara, precis som vi använder 

papper och penna, men lite mera invecklat, så använder vi också en bär-

bar dator. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag tror säkert att den här utvecklingen kommer att gå vi-

dare. Jag tycker att det är rätt av finansutskottet att lite dra i bromsen i 

det här skedet. Så att man faktiskt börja tänka som en skola och behand-

lar alla likvärdigt. Det blir lite svårt för de studerande att förstå att ena 

året ska lärarna permitteras för att ekonomin är så dålig och sedan nästa 

år ska man plötsligt få en egen dator. Eleverna är förvirrade. Man borde 

föra en politik där man mera förklarar vad den här satsningen är till för. 

Man ska göra den här satsningen den dagen när man har resurser att ge 

en dator till alla studerande och inte bara till vissa elever.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Att det inte är förankrat tycker jag också är tokigt. Att man 

inte visar på hur man vill använda sig av datorerna. Där instämmer jag i 

det som utskottet skriver. Man måste se till att man har med sig de här 

bitarna. Vad gäller själva införandet så hör jag till dem som ändå tror att 

när man ska göra en sådan här reform så måste den göras stegvis. Det är 

jättesvårt att göra den reformen rakt av i hela skolan samtidigt. Det är 

en jättestor organisation. Man får faktiskt där också göra prioriteringar 

såsom man gör inom andra områden. Redan nu i dagsläget satsar man 

på att byta ut de fasta datorerna. Jag tycker istället man borde övergå till 

att köpa bärbara datorer. Då krävs det kanske en lite långsammare över-

gång än om man bara köper fasta datorer. Det visar på att man kan hitta 

ett ekonomiskt sätt att lösa det här utan att det drabbar någon. Snarare 

sparar det pengar på sikt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Inte sätter vi väl riktigt band på den här satsningen helt? Signalerna går 

ändå lite olika hos dem som vi har hört i finansutskottet. Men det är 

som vi säger i sista halvan av meningen; ”fortbildning genomförs samt 

den nya skolledningen anser det vara väl förberett”. Vi binder upp de 

här pengarna till den nya skolledningen. Det är meningen att man ska ta 

ett helhetsgrepp och så kan man genomföra det sedan. Vi pekar på att 

fortbildningen måste komma hand i hand med datorerna också.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag tror också det är viktigt att lärarna får den fortbildning 

som de eventuellt behöver för att klara av de här bitarna. Det här är inte 

bara en fråga om att lärarna ska lära sig använda datorerna. Det är ju de 
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studerande som har den största nyttan av datorerna. Det är många re-

dan idag som till vissa delar har valt att använda datorn som ett redskap, 

precis som många av oss här inne använder datorn som ett arbetsred-

skap och inte någonting som vi använder vid sidan av. Det är ett helt na-

turligt arbetsredskap. När man ska genomföra en sådan här reform så 

går det inte att tro att man knäpper med fingrarna och man gör det med 

en gång. Jag tyckte att det var ganska klokt av förslagsställaren att man 

skulle införa det successivt och så kan man lära sig under tidens gång.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Jag glömde bort att säga att just angående fortbild-

ning så har de som vi har hört ifrån skolorna lyft upp den biten också. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag känner igen den här diskussionen också från den 

kommunala sidan. Jag har tidigare försökt vara med att driva den här 

frågan för att få en god effekt. Det har ofta stött på patrull just för att 

man är lite rädd för den nya tekniken och det finns lite dålig kunskap. 

Det kan mycket väl hända att man behöver stärka fortbildningssidan. 

Jag tror ändå det är viktigt att ta de här stegen. Ofta när man visar räds-

lan för att göra det så tar det oerhört länge innan vi kommer vidare. Jag 

skulle gärna ha sett att man kunde göra olika typer av försök för att visa 

på hur det här kan fungera på ett bra sätt. Det är inte riktigt det som jag 

tycker att jag läser in i det här. Jag tycker snarare det är så, som jag 

hörde av ltl Camilla Gunell, att man ska genomföra detta när man kan 

genomföra det åt alla. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag förstod att ltl Ehn var lite bekymrad över detta med 

samhällsreformen. Om man följer utvecklingen så kan man nog vara 

det. Det finns tre olika dokument som tvingar oss att se på det under 

kommande månader. Det är hållbar offentlig utveckling och finanser i 

riket, det är kommunerna och kommunförbundets ekonomi 2009, som 

just har kommit ut och det är budgeten för landskapet. När man börjar 

med budgeten för nästa år kommer det att vara helt tvunget att se på två 

större saker; skärgårdstrafiken och samhällsreformen. Jag kan lova Jo-

han Ehn, om han lovar detsamma, att i mars när lagtinget börjar så ska 

det finnas dokument för de olika alternativen. Om FS har ett alternativ 

och liberalerna har ett annat alternativ spelar inte någon roll, men vi 

måste gå framåt helt enkelt. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det är trevligt att höra att ltl Olof Erland ser det på det sät-

tet. Den typen av tydliga skrivningar kunde med fördel ha funnits med i 

betänkandet, tydlighet i att man vill gå vidare på det här sättet. Jag delar 

precis ltl Olof Erlands analys av hur läget är. De här tre dokumenten 

som kommer nu trycker på det ytterligare. Vi hade egentligen den in-

formationen redan före det. Allting visar på samma sak. Vi har diskute-

rat de här frågorna minst sedan 2007. Jag tycker man är lite för försiktig 
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general i finansutskottet nu. Man borde ha vågat ta ut svängarna lite 

mera och faktiskt sätta upp målsättningarna. Vi vet att det finns lite di-

vergerande åsikter, men det viktiga är att sätta upp målsättningar på 

vart det är man vill. De målsättningarna svävar lite i det dunkla nu i fi-

nansutskottets betänkande utgående ifrån att det finns exempel på hur 

man skulle kunna göra det här på ett annat sätt och det oroar mig. 

Ltl Olof Erland, replik 

Målsättningen är jämlik grundservice i de åländska kommunerna eller 

kanske för varje medborgare. Det är en utgångspunkt. ”I bästa fall” är 

den här debatten om finansutskottets betänkande slut om en stund, det 

vet vi inte. Då gäller det att inte lämna frågan utan att gå vidare. Det är 

självklart att budgeten är en kompromiss. Det är självklart att finansut-

skottet är ännu mera en kompromiss mellan flera olika partier. Då är det 

fritt fram för oss och våra partier att driva på den här frågan. Det tänker 

jag för min del lova att göra. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Precis samma sak kan jag lova här. Frisinnad samverkan 

har drivit den här diskussionen under en lång tid. Vi tror på ett Åland 

som ska föras vidare in i framtiden på ett positivt sätt. Med ett Åland 

menar vi att kunna ge medborgarna en jämlik service på ett ekonomiskt 

och effektivt sätt och där vi ser till att vi rustar oss för att för det första ta 

oss ur den ekonomisk kris som vi nu befinner oss i, men framförallt rus-

tar oss för framtiden så att vi också kan möta de kriser som kommer att 

komma då. Det är ju helt säkert att vi inte kommer att sitta i den situat-

ionen att vi aldrig mera kommer att ha utmaningar framför oss. Genom 

att göra en sådan här reform så kunde vi komma vidare och faktiskt stå 

betydligt bättre rustade nästa gång den kommer.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Ingen begär ordet. Detaljbehandlingen vidtar vid plenum 

22.12.2009. 

För kännedom 

7 Godkännande av bestämmelser i konventionen om ömsesidig handräckning i skatteä-

renden 

Republikens presidents framställning (RP 8/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum 10.1.2011. 

8 Godkännande av protokollet om ändring av konventionen om ömsesidig handräck-

ning i skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 9/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum 10.1.2011. 

9 Godkännande av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploate-

ring och sexuella övergrepp 

Republikens presidents framställning (RP 10/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum 10.1.2011. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls idag kl. 18.50. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 18.44). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 22 ledamöter är närvarande. 

Om ledighet anhåller lagtingsledamöterna Carina Aaltonen och Roger Slotte p.g.a. 

kommunala uppdrag. Beviljas. 

Andra behandling 

1 Införande av bostadssparpremie 

Finansutskottets betänkande (FU 4/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 4/2010-2011) 

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 finansutskottets förslag. 

Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad.  

Andra behandling 

2 Godkännande av överenskommelsen om samarbetet mellan Finland och Amerikas 

förenta stater för att förebygga och bekämpa brottslighet 

Lagutskottets betänkande (LU 9/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 4/2010-2011) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  
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Diskussion.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag missade första behandling i förmiddags. Jag hade förberett 

några ord, inte så långt anförande som jag brukar ha. 

Jag tänkte säga några ord om den här presidentframställningen på grund 

av att det är aktuella och ganska grannlaga frågor när det gäller brottsbe-

kämpning. Vi har nyligen haft ett terroristdåd i Stockholm. Hela den frågan 

är ju föremål för debatt. Den här framställningen belyser problematiken. 

Det här gäller en överenskommelse mellan Amerikas förenta stater och 

Finland om utbyte av information. I remissen av det här ärendet var det nå-

gon som uttryckte farhågor för informationsregistreringssamhället och utbyte 

av information.   

Lagutskottet konstaterar att det gäller viss information som är direkt kopp-

lad till brottslighet. Syftet är att få en effektivare hantering av den informat-

ion som finns för att kunna bekämpa brottslighet internationellt. Det här är 

mycket strikt reglerat för att man ska veta vilken information som får lämnas 

ut. Det ska föreligga brott eller misstanke för att man ska kunna göra inform-

ationsutbytet. Därtill finns integritetsproblematiken, man ska inte som per-

son vara föremål för registrering som man inte själv kan kontrollera. Det är 

det som hela det här avtalet bygger på. 

När det gäller den åländska behörigheten så finns ordning och säkerhet i 

18 § i självstyrelselagen punkt 6 och det berör registerhantering i landskapet 

och kommunerna och det berör vår datainspektion. 

När det gäller själva registerhanteringen är det i allmänhet riksbehörighet, 

det gäller gränsbevakningen och centralkriminalpolisen osv. Det här är ett 

mycket viktigt område men begränsat för de flesta här i salen, förmodar jag, 

eftersom det ska föreligga polisiära aspekter på det hela. Det gäller sådant 

som DNA, fingeravtryck och signalement. På det sättet är detta en viktig 

överenskommelse som sedan ska sättas i kraft genom ett särskilt i kraftsät-

tande avtal.  

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen vidtar. Lagförslaget samt 

förordningen i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall. Lagförslaget 

samt förordningen är bifallna i andra behandling. Ärendets andra behandling är avslu-

tad. 

Andra behandling 

3 Förändring av rätten till avbytare 

Näringsutskottets betänkande (NU 1/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 5/2010-2011) 

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. Lagförsla-

get är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad. 
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Andra behandling 

4 Tolkningstjänster 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 2/2010-2011) 

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. 

För kännedom 

5 Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2009-31 oktober 2010 
 Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling 10.1.2011. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 22.12 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 18.59). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 28 ledamöter är närvarande.  

Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Fredrik Karlström på 

grund av privata angelägenheter. Beviljas.  

Tredje behandling 

1 Införande av bostadssparpremie 

Finansutskottets betänkande (FU 4/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 4/2010-2011) 

I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och därefter fö-

reläggs lagförslaget för antagande. Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs lagförslaget för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behand-

ling 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 

2 Godkännande av överenskommelsen om samarbetet mellan Finland och Amerikas 

förenta stater för att förebygga och bekämpa brottslighet 

Lagutskottets betänkande (LU 9/2010-2011) 
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Republikens presidents framställning (RP 4/2010-2011) 

Först tillåts allmän diskussion och därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till 

det i presidentens framställning ingående förslagen till lag och förordning eller vägra ge 

sådant bifall. Diskussion. Ingen diskussion. 

Det i presidentens framställning ingående lagförslaget och förslaget till förordning före-

läggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt bifall till lagför-

slaget. 

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 

3 Förändring av rätten till avbytare 

Näringsutskottets betänkande (NU 1/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 5/2010-2011) 

Först tillåts diskussion, därefter föreläggs lagförslaget för antagande. Slutligen föreläggs 

motiveringen för enda behandling varefter förslag om hemställningskläm kan väckas. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs lagförslaget för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behand-

ling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Lagtinget har i enda behand-

ling godkänt motiveringen.  

Begäres ordet? Ingen begär ordet. Ärendet är slutbehandlat.  

Tredje behandling 

4 Tolkningstjänster 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 2/2010-2011) 

I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och därefter fö-

reläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion.  

Föreläggs lagförslaget för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behand-

ling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Lagtinget har i enda behand-

ling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 

Enda behandling 

5 Budget för landskapet Åland 2011 

Finansutskottets betänkande (FU 3/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 1/2010-2011) 
Finansmotionerna nr 1-78 (FM 1-78/2010-2011) 

Diskussionen förklarades avslutad vid plenum 20.12.2010. Detaljbehandlingen vidtar. I 

detaljbehandlingen föreläggs först utgifterna enligt huvudtitel och kapitel jämte detalj-

motiveringar. Där ändringsförslag inte aviserats föreläggs dock huvudtitlarna i sin hel-

het.  
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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. 

Föreläggs 41 Ht enligt kapitel. 

Kapitel 41.01. Godkänt. 

Kapitel 41.05.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman!  Jag föreslår i enlighet med min reservation att anslaget under 

moment 41.05.01 minskas till 627 000 euro samt att meningen ”Vid kansliet 

kommer under året att inrättas en ny tjänst som sekreterare/receptionist (lkl 

A19)” i motiveringarna under momentet stryks.  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag ber att få understöda förslaget. 

Talmannen 

Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Danne Sundman, understödd av lag-

tingsledamoten Anders Eriksson, föreslagit att anslaget under moment 41.05.01 mins-

kas till 627 000 euro samt att meningen ”Vid kansliet kommer under året att inrättas en 

ny tjänst som sekreterare/receptionist (lkl A19)” i motiveringarna under momentet 

stryks.     

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 kapitel 41.10. Godkänt. 

Föreläggs kapitel 41.20. Godkänt. 

Föreläggs 42 Ht enligt kapitel. 

Kapitel 42.01. Godkänt. 

Kapitel 42.05.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag föreslår att sista stycket i motiveringen under moment 

42.05.11 ges följande tillägg: "Språkrådets profil höjs, rådet ges en mer själv-

ständig ställning och aktivare roll i att driva och övervaka språkpolitiken, 

också gentemot landskapsregeringen. Språkrådets verksamhet ska lagfästas 

och i lagstiftningen anges inriktningen av verksamheten." 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag understöder ltl Sundmans ändringsförslag.  
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Talmannen 

Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Danne Sundman, understödd av vice 

talman Gun-Mari Lindholm föreslagit att sista stycket i motiveringen under moment 

42.05.11 ges följande tillägg: 

"Språkrådets profil höjs, rådet ges en mer självständig ställning och aktivare roll i att 

driva och övervaka språkpolitiken, också gentemot landskapsregeringen. Språkrådets 

verksamhet ska lagfästas och i lagstiftningen anges inriktningen av verksamheten." 

 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. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag begär öppen omröstning 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag understöder ltl Danne Sundman förslag om öppen omröstning.  

Talmannen 

Öppen omröstning är begärd, understödd och kommer att verkställas. Jag ber ledamö-

terna Dahl och Aaltonen att biträda vid omröstningen. 

Upprop.  

Omröstningen har givit vid handen 19 ja-röster, 9 nej-röster och 2 är frånvarande  

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.  

Kapitel 42.20. Godkänt. 

Kapitel 42.25. Godkänt. 

Kapitel 42.30. Godkänt. 

Kapitel 42.40. Godkänt. 

Kapitel 42.50. Godkänt. 

Kapitel 42.59. Godkänt. 

Föreläggs 43 Ht enligt kapitel. 

Kapitel 43.01. Godkänt. 

Kapitel 43.03. Godkänt. 

Kapitel 43.04. Godkänt. 

Kapitel 43.05. Godkänt. 

Kapitel 43.10. Godkänt. 

Kapitel 43.15.  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag föreslår att texten under det tredje tankestrecket i detaljmo-

tivering under moment 43.15.50 ”Understödjande av politisk verksamhet” 

stryks och ersätts av följande: ”Understöd vid byte av organisation utbetalas 

inte till ny organisation under den pågående mandatperioden samt” 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Anders Eriksson ändringsförslag. 
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Talmannen 

Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Anders Eriksson, understödd av lag-

tingsledamoten Danne Sundman föreslagit att texten under det tredje tankestrecket i 

detaljmotivering till moment 43.15.50 ”Understödjande av politisk verksamhet” stryks 

och ersätts av följande: ”understöd vid byte av organisation utbetalas inte till ny organi-

sation under den pågående mandatperioden samt”.  

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De 

som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten 

Anders Erikssons 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. 

Kapitel 43.20. Godkänt. 

Kapitel 43.25. Godkänt. 

Kapitel 43.25. Godkänt. 

Kapitel 43.27 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag föreslår att motiveringen under moment 43.27.04 Befräm-

jande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning (VR) i enlighet 

med finansmotion nr 77 ges följande tillägg ”En studie över möjligheten och 

en strategi för omställning av samhället till elfordon tas fram under året med 

hjälp av medel från momentet. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag ber att få understöda ltl Sundmans förslag. 

Talmannen 

Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Danne Sundman, understödd av vice 

talman Gun-Mari Lindholm, föreslagit att motiveringen under moment 43.27.04 Be-

främjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning (VR) i enlighet med 

finansmotion nr 77 ges följande tillägg ”En studie över möjligheten och en strategi för 

omställning av samhället till elfordon tas fram under året med hjälp av medel från mo-

mentet”.  

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. 

Kapitel 43.30. Godkänt. 

Kapitel 43.32. Godkänt. 

Kapitel 43.40. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman, jag föreslår att anslaget under moment 43.40.74 Renovering 

samt ombyggnad av Självstyrelsegården (R) minskas med 3,0 miljoner euro 

samt att motiveringen under momentet skall lyda som följer ”Landskapsrege-
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ringen kommer under året att genomföra mindre renoveringar i självstyrelse-

gården inklusive renovering av caféet och köket men innan en större totalre-

novering genomförs kommer landskapsregeringen att ta fram en helhetsplan 

där framtida personalresurser och dess behov av utrymmen beaktas. Land-

skapsregeringen kommer att fullfölja planeringen av en fjärde våning och 

återkommer med närmare information och förslag i senare budget." 

Ltl Mika Nordberg 

Talman! Jag ber att få understöda ltl Danne Sundmans förslag.  

Talmannen 

Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Danne Sundman, understödd av lag-

tingsledamoten Mika Nordberg föreslagit att anslaget under moment 43.40.74 Renove-

ring samt ombyggnad av Självstyrelsegården (R) minskas med 3,0 miljoner euro samt 

att motiveringen under momentet skall lyda som följer: ”Landskapsregeringen kommer 

under året att genomföra mindre renoveringar i självstyrelsegården inklusive renove-

ring av caféet och köket men innan en större totalrenovering genomförs kommer land-

skapsregeringen att ta fram en helhetsplan där framtida personalresurser och dess be-

hov av utrymmen beaktas. Landskapsregeringen kommer att fullfölja planeringen av en 

fjärde våning och återkommer med närmare information och förslag i senare budget". 

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. 

Ltl Danne Sundman 

Talman! Jag yrkar på öppen omröstning. 

Ltl Mika Nordberg 

Talman! Jag ber att få stöda öppen omröstning.  

Talmannen 

Öppen omröstning har begärts, understötts och kommer att verkställas. Jag ber leda-

möterna Sjölund och Gunell att biträda vid rösträkningen.  

Upprop.  

Omröstningen har givit vid handen 16 ja-röster, 6 nej-röster, 6 avstår och 2 är frånva-

rande. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betän-

kande. 

Kapitel 43.60. Godkänt. 

Kapitel 43.95. Godkänt. 

Föreläggs 44 Ht enligt kapitel. 

Kapitel 44.01. Godkänt. 

Kapitel 44.05. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Jag föreslår att anslaget under moment 44.05.36 Kompensation 

för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F) höjs med 750 000 

euro.  
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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 44.05.36 Kom-

pensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F) höjs med 750 000 

euro. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.  

Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar 

ja, de som röstar med lagtingsledamoten Danne Sundmans ändringsförslag röstar nej. 

Kan omröstningspropositionen godkännas? 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. 

Kapitel 44.10. Godkänt. 

Kapitel 44.20. Godkänt. 

Kapitel 44.90. Godkänt. 

Kapitel 44.95. Godkänt. 

Föreläggs 45 Ht enligt kapitel. 

Kapitel 45.01. Godkänt. 

Kapitel 45.10. Godkänt. 

Kapitel 45.15. Godkänt. 

Kapitel 45.20. Godkänt. 

Kapitel 45.25. Godkänt. 

Kapitel 45.30. Godkänt. 

Kapitel 45.35. Godkänt. 

Kapitel 45.50. Godkänt. 

Kapitel 45.52. Godkänt. 

Kapitel 45.54. Godkänt. 

Kapitel 45.56.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag föreslår att motiveringen under kapitel 45.56 AVFALLS-

HANTERING ges följande tillägg: ”Under året görs en utredning om kostna-

derna för anläggande av samt för driften av en mottagningscentral för bränn-

bart avfall på Åland i landskapsregeringens regi ”. 

Ltl Mika Nordberg 

Talman! Jag ber att få understöda ltl Danne Sundmans förslag  

Talmannen 

Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Danne Sundman, understödd av lag 

tingsledamoten Mika Nordberg, föreslagit att motiveringen under kapitel 45.56 AV-

FALLSHANTERING ges följande tillägg: ”Under året görs en utredning om kostnader-

na för anläggande av samt för driften av en mottagningscentral för brännbart avfall på 

Åland i landskapsregeringens regi ”. 
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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. 

Kapitel 45.60. Godkänt. 

Kapitel 45.70. Godkänt. 

Föreläggs 46 Ht enligt kapitel. 

Kapitel 46.01. Godkänt. 

Kapitel 46.03.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag föreslår att motiveringen under moment 46.03.50. Studie-

penning (F) ges följande tillägg: ”Under året görs en översyn av studiestöds-

lagen i syfte att i större utsträckning möjliggöra arbete under studietiden”. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag ber att få understöda ltl Danne Sundman förslag.  

Talmannen 

Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Danne Sundman, understödd av vice 

talman Lindholm, föreslagit att motiveringen under moment 46.03.50. Studiepenning 

(F) ges följande tillägg: ”Under året görs en översyn av studiestödslagen i syfte att i 

större utsträckning möjliggöra arbete under studietiden.”. Är redogörelsen riktig? Re-

dogörelsen är riktig.  

Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar 

ja, de som röstar med lagtingsledamoten Danne Sundmans ändringsförslag röstar nej. 

Kan omröstningspropositionen godkännas? 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. 

Kapitel 46.05. Godkänt. 

Kapitel 46.07. Godkänt. 

Kapitel 46.09. Godkänt. 

Kapitel 46.11. Godkänt. 

Kapitel 46.13. Godkänt. 

Kapitel 46.15. Godkänt. 

Kapitel 46.17. Godkänt. 

Kapitel 46.19. Godkänt. 

Kapitel 46.20. Godkänt. 

Kapitel 46.25. Godkänt. 

Kapitel 46.32. Godkänt. 

Kapitel 46.34. Godkänt. 

Kapitel 46.35. Godkänt. 

Kapitel 46.40. Godkänt. 
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Kapitel 46.41. Godkänt. 

Kapitel 46.42. Godkänt. 

Kapitel 46.44. Godkänt. 

Kapitel 46.48. Godkänt. 

Kapitel 46.50. Godkänt. 

Kapitel 46.52. Godkänt. 

Kapitel 46.55. Godkänt. 

Kapitel 46.60.  

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman, jag föreslår att motiveringen under moment 46.60.74 ges föl-

jande tillägg: "Besökarcentret uppförs i Bomarsund i enlighet med framtagna 

ritningar. Biljettintäkterna finansierar i huvudsak driften för besökarcentret. 

Caférörelsen bjuds ut till privata aktörer.” 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Camilla Gunells förslag.  

Talmannen 

Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Camilla Gunell, understödd av lag-

tingsledamoten Carina Aaltonen föreslagit att motiveringen under moment 46.60.74 

ges följande tillägg: "Besökarcentret uppförs i Bomarsund i enlighet med framtagna rit-

ningar. Biljettintäkterna finansierar i huvudsak driften för besökarcentret. Caférörelsen 

bjuds ut till privata aktörer.” 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. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majori-

tet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande. 

Kapitel 46.80. Godkänt. 

Föreläggs 47 Ht enligt kapitel. 

Kapitel 47.01.  

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Jag föreslår att motiveringen under kapitel 47.01 ges följande 

tillägg: "Landskapsregeringen påbörjar en översyn av näringsavdelningen 

under 2011 i syfte att prioritera resurserna bättre för att gynna den framtida 

utvecklingen av näringslivet".  

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Camilla Gunells förslag.  

Talmannen 

Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Camilla Gunell, understödd av lag-

tingsledamoten Carina Aaltonen, föreslagit att motiveringen under kapitel 47.01 ges föl-

jande tillägg: "Landskapsregeringen påbörjar en översyn av näringsavdelningen under 

2011 i syfte att prioritera resurserna bättre för att gynna den framtida utvecklingen av 

näringslivet".  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.  
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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. 

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. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag föreslår att tredje stycket under moment 47.01.01. utgår och 

ersätts av följande: ”att det under året inrättas en ordinarie heltidstjänst som 

sjöfartsutvecklare”. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Jag understöder ltl Anders Erikssons förslag.  

Talmannen 

Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Anders Eriksson, understödd av lag-

tingsledamoten Roger Jansson, föreslagit att tredje stycket under moment 47.01.01. ut-

går och ersätts av följande: ”att det under året inrättas en ordinarie heltidstjänst som 

sjöfartsutvecklare”. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.  

Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar 

ja, de som röstar med lagtingsledamoten Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. 

Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majori-

tet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande. 

Föreläggs kapitel 47.03.  

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Jag föreslår att anslaget under moment 47.03.42 Landskapsun-

derstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet höjs med 40 000 

euro och att motiveringen ges följande tillägg: "Landskapsregeringen fortsät-

ter att tillhandahålla "starta eget -rådgivning" genom samarbete med Ålands 

Näringsliv r.f." 

Ltl Danne Sundman 

Talman! Jag har den äran att understöda ltl Gunells utomordentliga förslag.  

Talmannen 

Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Camilla Gunell, understödd av lag-

tingsledamoten Danne Sundman, föreslagit att anslaget under moment 47.03.42 Land-

skapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet höjs med 40 000 

euro och att motiveringen ges följande tillägg: "Landskapsregeringen fortsätter att till-

handahålla "starta eget"-rådgivning genom samarbete med Ålands Näringsliv r.f.". 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. 

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. 

Talmannen 

Begäres ytterligare ordet? 
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Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Jag föreslår att anslaget under moment 47.03.44 Nationella in-

vesteringsbidrag minskas med 1 500 000 euro. 

Ltl Carina Aaltonen 

Talman! Jag ber att få understöda ltl Camilla Gunells ändringsförslag.  

Talmannen 

Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Camilla Gunell, understödd av lag-

tingsledamoten Carina Aaltonen, föreslagit att anslaget under moment 47.03.44 Nat-

ionella investeringsbidrag minskas med 1 500 000 euro. Är redogörelsen riktig? Redo-

görelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskot-

tets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Camilla Gunells ändrings-

förslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningsproposit-

ionen 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. 

Kapitel 47.05. Godkänt. 

Kapitel 47.15. Godkänt. 

Kapitel 47.17. Godkänt. 

Kapitel 47.21. Godkänt. 

Kapitel 47.22. Godkänt. 

Kapitel 47.24. Godkänt. 

Kapitel 47.26. Godkänt. 

Kapitel 47.30. Godkänt. 

Kapitel 47.44. Godkänt. 

Kapitel 47.46. Godkänt. 

Kapitel 47.55. Godkänt. 

Kapitel 47.58. Godkänt. 

Föreläggs 48 Ht enligt kapitel. 

Kapitel 48.01. Godkänt. 

Kapitel 48.10.  

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Jag föreslår att motiveringen under moment 48.10.45. Under-

stöd för kollektivtrafik ges följande tillägg "Landskapsregeringen ser över re-

gelverket för stöd av kollektivtrafik under 2011 så att busstrafiken i Marie-

hamns stad behandlas likvärdigt som landsortstrafiken”. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Jag stöder ltl Camilla Gunells ändringsförslag.  

Talmannen 

Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Camilla Gunell, understödd av lag-

tingsledamoten Carina Aaltonen, föreslagit att motiveringen under moment 48.10.45. 

Understöd för kollektivtrafik ges följande tillägg "Landskapsregeringen ser över regel-

verket för stöd av kollektivtrafik under 2011 så att busstrafiken i Mariehamns stad be-
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handlas likvärdigt som landsortstrafiken.”. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är rik-

tig.  

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 är godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar nej. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majori-

tet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande. 

Kapitel 48.20. Godkänt. 

Kapitel 48.30. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Jag föreslår att anslaget under moment 48.30.78. Kortruttsin-

vesteringar (R) sänks med 800 000 euro samt att motiveringen under mo-

mentet ges följande lydelse: "Landskapsregeringen återkommer i ett kortrutt-

smeddelande med en helhetsplanering för framtidens skärgårdstrafik. Pro-

jekterings- och investeringsmedel upptas i kommande tilläggsbudget". 

Ltl Anders Eriksson 

Talman! Jag ber att få understöda förslaget.  

Talmannen 

Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Camilla Gunell, understödd av lag-

tingsledamoten Anders Eriksson, föreslagit att anslaget under moment 48.30.78. 

Kortruttsinvesteringar (R) sänks med 800 000 euro samt att motiveringen under mo-

mentet ges följande lydelse: "Landskapsregeringen återkommer i ett kortruttsmed-

delande med en helhetsplanering för framtidens skärgårdstrafik. Projekterings- och in-

vesteringsmedel upptas i kommande tilläggsbudget". Är redogörelsen riktig? Redogö-

relsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskot-

tets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Camilla Gunells ändrings-

förslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningsproposit-

ionen är 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. 

Kapitel 48.31. Godkänt. 

Kapitel 48.32. Godkänt. 

Kapitel 48.70. Godkänt. 

Föreläggs 49 Ht i dess helhet. Huvudtiteln är godkänd.  

Därmed är utgifterna godkända. 

Föreläggs inkomsterna enligt avdelningar i sin helhet jämte detaljmotiveringar. 

Avd. 31 Godkänd. 

Avd. 32 Godkänd. 

Avd. 33 Godkänd. 

Avd. 34   

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Under avdelning 34 vill jag föreslå att ett nytt stycke infogas i 

motiveringarna under moment 34.10.88. ”Försäljning av aktier” med följande 
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lydelse: ”Landskapsregeringen kommer att utreda och förbereda en utförsälj-

ning av landskapets aktieinnehav i Posten Åland Ab”. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag understöder ltl Anders Erikssons förslag.  

Talmannen 

Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Anders Eriksson, understödd av lag-

tingsledamoten Danne Sundman, föreslagit att ett nytt stycke infogas i motiveringarna 

under moment 34.10.88. ”Försäljning av aktier” med följande lydelse: ”Landskapsrege-

ringen kommer att utreda och förbereda en utförsäljning av landskapets aktieinnehav i 

Posten Åland Ab”. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.  

Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar 

ja, de som röstar med lagtingsledamoten Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. 

Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majori-

tet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande. 

Avd. 34 Godkänd. 

Avd. 35 Godkänd. 

Avd. 36 Godkänd. 

Avd. 37 Godkänd. 

Avd. 38 Godkänd. 

Avd. 39 Godkänd. 

Därmed är inkomsterna godkända. 

Föreläggs de till betänkandet fogade klämförslagen.  

Klämförslagen är godkända. 

Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering.  

Talmannen föreslår att den allmänna motiveringen föredras enligt mellanrubrikerna i 

betänkandet och att ändringsförslagen framläggs under respektive rubrik. Önskar en 

ledamot framföra förslag under en ny mellanrubrik som inte ingår i betänkandet skall 

sådana förslag framföras efter behandlingen av de rubriker som ingår i betänkandet. 

Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Landskapets budgetekonomi. Godkänd. 

Samhällsreform. Godkänd. 

Självstyrelseutveckling. Godkänd. 

Hållbar utveckling. Godkänd. 

Socialvård 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Jag föreslår att den text som ingår i min reservation till betän-

kandet ska ersätta betänkandets text under rubrikerna socialvård och hälso- 

och sjukvård i betänkandets allmänna motivering. Den handlar om äldre-

omsorgen, ansvarsfördelningen kommunerna-landskapet, om vikten av en 

allmän tandvård och om hälsovårdarberedskap i skärgården.   
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Ltl Carina Aaltonen 

Talman! Eftersom det är så viktigt text så vill jag understöda förslaget.  

Talmannen 

Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Camilla Gunell, understödd av lag-

tingsledamoten Carina Aaltonen, föreslagit att den text som ingår i hennes reservation 

till betänkandet och som också finns utdelad till lagtingsledamöterna ska ersätta betän-

kandets text under rubrikerna socialvård och hälso- och sjukvård i betänkandets all-

männa motivering. 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. 

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. 

Talmannen 

Begäres ytterligare ordet?  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag föreslår att motiveringen i utskottets betänkande i allmänna 

motiveringen under rubriken "Hälsovårdarberedskap i skärgården" ges föl-

jande tillägg: "ÅHS för under året samarbetsdiskussioner med skärgårds-

kommunerna i syfte att överenskomma om att befintlig personal vid kommu-

nernas äldreboende kan ha en roll i akutsjukvårdsberedskapen i skärgården. 

Vidare tar landskapsregeringen under året fram en plan för att komplettera 

frivilliga räddningstjänstens; brandkårens och första hjälpgruppernas, ut-

rustning och kompetens för akutsjukvård. Tillsammans med ambulansheli-

koptern vars användningsmöjligheter och villkor har förbättras kan dessa ut-

göra en kostnadseffektiv och heltäckande akutsjukvårdsberedskap i skärgår-

den."  

Ltl Mika Nordberg 

Talman! Jag ber att få understöda Danne Sundman ändringsförslag.  

Talmannen 

Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Danne Sundman, understödd av lag-

tingsledamoten Mika Nordberg, föreslagit att motiveringen i utskottets betänkande i 

allmänna motiveringen under rubriken "Hälsovårdarberedskap i skärgården" ett tillägg 

enligt den lydelse det har i Sundmans reservation. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen 

är riktig. 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 god-

känd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majori-

tet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande. Vi fortsät-

ter med rubrikerna i den allmänna motiveringen. 

Främjande av näringar. Godkänd. 

Pensionsfonden. Godkänd. 

Utbildning och kultur. Godkänd. 

Skärgårdens utveckling. Godkänd. 
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Begärs ytterligare ordet i fråga om betänkandets allmänna motiveringar?  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag föreslår att första stycket i allmänna motiveringarna i bud-

geten under rubriken ”Främjande av näringar” utgår, och i stället får följande 

lydelse: Landskapsregeringens uppgift är att ge det åländska näringslivet 

goda förutsättningar för verksamhet, utveckling och risktagande. Mot den 

bakgrunden kommer näringsavdelningen under år 2011 tillsammans med de 

olika näringsgrenarna att genomföra branschanalyser, bearbeta analyserna 

och utforma sektorsvisa utvecklingsstrategier. Vidare uppstartas under året 

ett projekt med syfte att minska byråkratin och skapa bättre förutsättningar 

för företagande. Innan effekterna av det arbetet slagit igenom fullt ut, inrättas 

företagscoacher som hjälper småföretagare tillrätta med byråkrati och admi-

nistration. 

Ltl Anders Englund 

Talman! Jag understöder ltl Anders Erikssons förslag  

Talmannen 

Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Anders Eriksson, understödd av lag-

tingsledamoten Anders Englund, föreslagit att första stycket i allmänna motiveringarna 

i budgeten under rubriken ”Främjande av näringar” utgår och i stället får en lydelse en-

ligt finansmotion nr 53/2010-2011. Texten är också utdelad till ledamöterna. Är redogö-

relsen riktig? Redogörelsen är riktig. 

Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar 

ja, de som röstar med lagtingsledamoten Anders Eriksson ändringsförslag röstar nej. 

Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag tycker frågan är så pass intressant så jag skulle önska öppen 

omröstning.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag är absolut av samma uppfattning som ltl Anders Eriksson 

och därför stöder jag hans yrkan om öppen omröstning.  

Talmannen 

Öppen omröstning är begärd, understödd och kommer att verkställas. Jag ber ledamö-

terna Carlsson och Sundback att biträda vid rösträkningen.  

Upprop. 

Omröstningen har givit vid handen 19 ja-röster, 8-nej röster, 1 avstår och 2 är frånva-

rande.  

Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande. 

Begärs ytterligare ordet? 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag föreslår att ett nytt stycke införs under de allmänna moti-

veringarna under rubriken ”SKOGSBRUK” som lyder enligt följande: ”Skogs-

bruksbyrån kommer under året i samarbete med övriga aktörer inom skogs-

bruket på Åland starta upp ett projekt med målsättningen att stärka aktivite-
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ten i de åländska skogarna och därmed uppnå mera sysselsättning och eko-

nomisk tillväxt för den åländska skogsnäringen.” 

Ltl Danne Sundman 

Talman! Jag understöder ltl Anders Erikssons förslag.  

Talmannen 

Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Anders Eriksson, understödd av lag-

tingsledamoten Danne Sundman, föreslagit att ett nytt stycke införs under de allmänna 

motiveringarna under rubriken ”SKOGSBRUK” som lyder enligt följande: ”Skogsbruks-

byrån kommer under året i samarbete med övriga aktörer inom skogsbruket på Åland 

starta upp ett projekt med målsättningen att stärka aktiviteten i de åländska skogarna 

och därmed uppnå mera sysselsättning och ekonomisk tillväxt för den åländska 

skogsnäringen.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.  

Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar 

ja, de som röstar med lagtingsledamoten Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. 

Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majori-

tet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande. 

Allmänna motiveringen är därmed behandlad.  

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 10.1.2011 kl. 13.00.Plenum är avslutat. Talmannen önskar alla en 

God Jul och ett Gott Nytt År! (Plenum avslutades kl. 16.56).  
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Plenum börjar  

Närvaroregistrering. 28 ledamöter är närvarande.  

Om ledighet från plenum 10-14 januari 2010 anhåller lagtingsledamoten Raija-Liisa 

Eklöw på grund av sjukdom och om ledighet från plenum 10-12 januari 2010 anhåller 

lagtingsledamoten Harry Jansson på grund av privata angelägenheter. Beviljas. 

Meddelande 

Under onsdagen kommer det att hållas ett specialarrangemang här i lagtinget. Det blir 

en ungdomspolitisk diskussion med givna debattregler. Därefter kommer det att bli en 

diskussion tillsammans med de ungdomar som hoppeligen finns här tillsammans med 

oss. Efter det, kl. 15.30 fram till kl. 18, kommer vi att hålla ännu ett plenum för att få 
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den tilläggsbudget presenterad och diskuterad som kommer att utdelas på våra bord 

här under dagen. Talmanskonferensen har beslutat att vika fredagen den 14 januari som 

reservdag om inte debatten om tilläggsbudgeten bli färdig på onsdag. Vi fortsätter då 

kl.9.30 så att finansutskottet ska komma igång med sitt arbete. Antecknas.  

Remiss 

1 Godkännande av bestämmelser i konventionen om ömsesidig handräckning i skatteä-

renden 

Republikens presidents framställning (RP 8/2010-2011)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Det är inte varje dag som vi har orsak i remissen att reagera på 

presidentens framställningar. I det här fallet där ärende nr 8, som vi nu be-

handlar, och följande ärende nr 9 är sammanbundna med varandra, så har vi 

naturligtvis orsak att fundera på hur det har blivit på det här viset. 

Handräckning i skatteärenden kan ju ofta vara en väsentlig fråga också för 

medborgarna och för våra företag Därför är det bekymmersamt när vi i an-

ledning av följande ärende nr 9, får ärendet nr 8 på vårt bord. Man ska ta 

ställning till en ändring i konventionen om ömsesidig handräckning i skatteä-

renden nu 2011. Man har i riket sett att man för 15 år sedan har missat att 

föra ursprungskonventionen till lagtinget. Det vill man korrigera genom att vi 

nu i ärende nr 8 ska ta ställning till en till lag om ikraftträdande från 1995 och 

en därav följande förordning från 1995. Detta ska vi alltså göra 15 år senare.  

Jag hoppas att lagutskottet särskilt ägnar sig åt den här problematiken och 

kan reda ut varför det har gått på det här sättet. Jag tycker att det överhuvud-

taget börjar bli ganska många ärenden som är av den här arten att man på 

rikssidan bortser ifrån självstyrelselagen. Det här har nu gjorts för 15 år sedan 

och det gör inte saken bättre. Tack. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Utöver detta som ltl Roger Jansson sade, och som jag håller 

med om, så när jag tittade på den här framställningen så ser man att det är ett 

ganska gammalt ärende som faktiskt började med att Finland och de övriga 

nordiska länderna redan 1989 ingick ett multilateralt avtal om handräckning 

i skatteärenden. Det här är allt mer viktigt på grund av den ökande internat-

ionella rörligheten av bl.a. kapital och arbetskraft. Behovet har stärkts av 

kontakter mellan skattemyndigheter i olika länder. 

Ju mer jag tittade på den här konventionen som togs 1988 av Europarådets 

ministerkommitté och av OECD:s råd så kan jag tycka att det här är lite över 

huvudet på oss. Men, tittar man i kapitel 1, konventionens tillämpningsom-

råde så sägs det i artikel 2, stycket 1 att det berör de statliga inkomstskatter-

na, och det berör inkomstskatten för samfund. Sedan när man kommer 

längre ner i listan så konstaterar man att det också berör kommunalskatten, 

kyrkoskatten och skogsvårdsavgiften. Det är alltså någonting som berör oss i 

allra högsta grad.  

Som de minnesgoda lagtingsledamöterna kanske kommer ihåg så hade vi 

en ganska omfattande behandling av det nordiska dubbelbeskattningsavtalet. 

Risken var uppenbar att det skulle bli dubbelbeskattning av medborgare som 
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t.ex. har flyttat ifrån Sverige till Åland om vi inte omfattade dubbelbeskatt-

ningsavtalet. Trots att vi var det området som berördes mest av de här frå-

gorna i Norden så var vi inte överhuvudtaget med i förhandlingarna. Färöar-

na var förstås en part och de undertecknade avtalet, men Åland var inte ens 

med. Tittar man på självstyrelselagen så hade vi rätt att vara med. Enligt 

tjänstemän på finansministeriet så berörde inte detta Åland och på grund av 

det fick vi inte ens sitta med i finrummet och höra hur diskussionerna gick. 

Det här vill jag be att lagutskottet tittar på. Finns det en koppling mellan den 

här konventionen, det här ärendet och det resonemang som vi förde om möj-

ligheterna att få ett ökat inflytande när det gäller dubbel beskattningsfrågor? 

Utöver detta vill jag en gång understöda det som ltl Roger Jansson tog upp. 

Jag hoppas att lagutskottet tar sig lite tid att titta på de här presidentfram-

ställningarna. Jag har fått lite den uppfattningen att de ibland expedieras 

ganska snabbt av lagutskottet.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Lagutskott har kanske behandlat ett tjugotal olika regerings-

propositioner, presidentframställningar. En del berör dubbelbeskattningsav-

tal och dem bör man skilja åt, å ena sidan dubbelbeskattningsavtal, å andra 

sidan samarbete med skatteärenden för att undvika skatteflykt och undanhål-

landet av skatt osv.  

När det gäller presidentframställningar så är de flesta nya avtal utformade 

enligt OECD:s modellavtal. I allmänhet är det faktiskt så att lagtinget tämli-

gen snabbt kan expediera de här framställningarna. Vi går naturligtvis alltid 

igenom dem, med tjänstemännens hjälp, och kollar upp vad som har hänt 

under resans gång. Det finns ett fall som rör de s.k. Cariforum-staterna som 

vi har liggande på grund av att vi vill reda ut hur det har gått till i själva be-

redningen. Vi inväntar svar från vår egen förvaltning och från riksmyndighet-

erna för att reda ut det här.  

När det gäller de här två senaste ärendena så kan man naturligtvis som 

Anders Eriksson öppna diskussionen för alla problem som har diskuterats 

här under tidernas gång och som har med skatt att göra, det är naturligtvis 

alltid möjligt. Rent konkret handlar det om att få de här konventionerna i 

kraft på ett sådant sätt som vår lagstiftning förutsätter. Det betyder att Ålands 

lagting nu ska ge sitt bifall till de här konventionerna som kom 1988-1989 

och de protokoll som under tiden har lagts till det här. 

Naturligtvis är det en positiv sak om man från rikssidan numera systema-

tiskt ser till att de internationella avtal faktiskt kommer till i rätt ordning. Det 

ska lagutskottet naturligtvis ha som huvuduppgift. Sedan har lagutskottet i 

andra sammanhang, i samband med EU- lagstiftningen och domstolsproces-

sen och 59 §, sagt att man borde hitta ett annat system för behandlingen av 

presidentframställningar och propositioner så att de inte kommer först till 

lagtinget, utan att de kommer först till regeringen för beredning. I det här fal-

let är det lagutskottet som får göra den beredningen som tjänstemännen 

skulle ha gjort och lagutskottet får se hur tillkomsten har varit för de här två 

framställningarna.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag tyckte det var en lite onödig släng ifrån ltl Olof Erland 

när han sade att man i likhet med mig kunde öppna diskussionen om 
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allt. Jag har försökt titta igenom konventionen och frågat mig själv om 

det här berör oss. Enligt mitt förmenande berör det oss i högsta grad, i 

och med att det också berör kommunalbeskattningen. I och med att 

ärendet gäller internationellt samarbete på skatteområdet så är det 

ganska naturligt att man också tittar på dubbelbeskattningsproblemati-

ken.  

Jag ville med mitt anförande be lagutskottet att titta lite extra noga på 

det här och inte bara säga ja och amen, utan att man desto mera vet vad 

det handlar om.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Lagutskottet ska naturligtvis titta extra noga på detta 

ärende, som jag sade. Det är en självklarhet och jag har sagt att vi ska 

reda ut tillkomsten och kontrollera om det är ett avtal som gäller enligt 

vår egen lagstiftning. Mera komplicerat än så behöver det inte vara, även 

om det i sig kan vara ett ganska omfattande avtal.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras 

till lagutskottet. 

Remiss 

2 Godkännande av protokollet om ändring av konventionen om ömsesidig handräck-

ning i skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 9/2010-2011)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?  

Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet. 

Remiss 

3 Godkännande av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploate-

ring och sexuella övergrepp 

Republikens presidents framställning (RP 10/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Det är en gedigen framställning som har kommit ifrån republikens 

president vad beträffar sexuell exploatering och sexuella övergrepp.  

Numera har servicen tagits bort att vi lagtingsledamöter får framställning-

arna. Därför är vi själva satta att ta fram de här framställningarna via nätet. 

Det är flera som har haft problem att få fram de här framställningarna, län-

karna har tydligen varit ur funktion under några dagar. Därför föreslår jag att 

det här ärendet bordläggs så att alla får ta del av framställningen så de kan 

sätta sig in i vad det här egentligen handlar om. Då får vi penetrera framställ-

ningen ordentligt. Det här är ett viktigt ärende. Det är väldigt viktigt att se på 

vilket sätt man har tänkt sig att hantera den frågan i Finland och vad vi egent-

ligen säger ja till här på Åland. 

I dagarna har det varit aktuellt med den här typen av frågor. För min egen 

del så vill jag inte lämna det här ärendet ifrån mig före jag och samtliga här i 
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salen har tagit del av den här informationen så att vi vet vad det är vi säger ja 

eller eventuellt säger nej till.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Reglerna har varit sådana att lagtinget meddelar att pro-

positionerna kan hämtas på kansliet eller laddas ner på hemsidan. 

Hemsidan har fungerat ända fram till igår någon gång och från kl. 10.45 

idag. Det har ju varit möjligt att hämta dem.  

Finns det i lagtingets regelverk fortfarande den möjligheten att man 

kan begära att få handlingarna från kansliet, till den del de inte kommer 

på bordet? Det här är närmare 300 sidor text. Det kan vara lämpligt att 

ha vissa regler för hur man hanterar sådana dokument. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag kan upplysa om att den servicen fortfarande finns. Jag har 

själv fått mitt exemplar på det sättet. Jag har begärt den ifrån vaktmäs-

taren och han har kopierat upp den till mig eftersom det inte fungerade 

på annat sätt.  

Jag hoppas att lagtinget respekterar önskan om att bordlägga det här 

ärendet till plenum måndagen den 17 januari så att vi får noga läsa ige-

nom vad det här har för betydelse i vårt samhälle.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag kan inte stöda bordläggning i en replik, jag kan inte 

heller motsätta mig den. Jag tycker att det är bra att man, samtidigt som 

man möjliggör att alla får del av dokumenten, ger ut den här regelsam-

lingen om hur det ska gå till, så att vi vet till nästa gång. Det har diskute-

rats på förmiddagen att servern var stängd idag just, men dokumenten 

ska finnas på kansliet, för den som vill ha dem. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Vtm Gun-Mari Lindholm har föreslagit bordläggning till den 

17 januari. Ärendet kommer därför att bordläggas. Önskar någon att uttala sig bord-

läggningstiden? Ärendet bordläggs till den 17 januari. De som finns på listan bereds 

möjlighet att uttala sig. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Jag uppmanar alla ledamöter att begära ut de här skriftliga do-

kumenten i det här lagförslaget. Det här är en väldigt viktig lag. Den innehål-

ler bl.a. förbud mot grooming. Det har ganska länge varit på tapeten att man 

ska förbjuda vuxna, främst vuxna män, som har tagit kontakt med barn för 

att arrangera träffar som har sexuellt syfte. Den här lagen kommer att försöka 

förhindra det. Men vad hjälper det egentligen om man inte lokalt har resur-

ser? Vi kunde bara för en månad sedan läsa i lokalpressen att under 2010 har 

ovanligt många fall varit uppe i tingsrätten där män har stått åtalade för att 

ha utnyttjat barn sexuellt, också grovt. Polisen jobbar förstås väldigt seriöst 

med det här, men man har inte tillräckligt med kunskaper och resurser att 

jobba med sexualbrott via Internet.  

Jag såg att kansliminister var inne här tidigare, men nu är han försvunnen 

igen. Jag skulle till måndagen vilja få svar på vilket sätt regeringen ämnar se 

till att de här frågorna prioriteras inom polisen. Vilka resurser, både perso-

nella och ekonomiska finns det för att skydda barn och unga mot sexuell ex-
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ploatering på nätet? Jag vill tro att samhället i stort har börjat våga se och 

börjat våga prata om sexuella övergrepp mot barn och unga. Men det måste 

finnas resurser. Jag vill gärna se att ministern kommer med en redogörelse 

för hur man ska arbeta för att förebygga det här, inte bara när det gäller lag-

stiftningen nu som kommer att träda ikraft utan också när det gäller praktiskt 

ute på fältet. Tack, herr talman. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag vill gärna kort här i ett replikskifte informera ltl Aalto-

nen och de övriga lagtinget att Rädda Barnen under flera år har haft ett 

väldigt lyckat projekt. Man ger ut information till föräldrarna och man 

diskuterar med ungdomarna om faror och risker på nätet.  

Nu har elevrådet och Fältarna beslutat att ta hit en teater i april som 

också lägger vikt på den här problematiken. Jag tror att det är ett myck-

et lyckat grepp. Så klart måste det också finnas resurser hos polisen, 

men också det förebyggande arbetet att lära ungdomarna att se de här 

farorna själva tror jag är en väsentlig del. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Ja, jag instämmer att det här projektet som drivs av Rädda Barnen är 

oerhört viktigt. Men också där är man otroligt frustrerad över bristerna 

på resurser hos polisen och att man inte kan prioritera de är frågorna. 

Man har vare sig tid eller pengar och ibland inte heller kunskap. Enga-

gemang och vilja finns nog hos många eldsjälar inom polisen, men vad 

hjälper det om ungdomarna vet om det, men brottslingarna får sedan gå 

fria.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Som jag uppfattade debatten i media är fortbildning en vä-

sentlig del hos polisen. Det är fullständigt oacceptabelt att man inte 

handlägger misstänkta brott. Landskapsregeringen har, tillsammans 

med polisen och BUP, utarbetat ett gediget dokument hur man ska ta till 

vara barns och ungdomars rättigheter just när det gäller det här. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Om det saknas ekonomiska resurser så spelar det ingen roll hur många 

fina handlingsplaner det finns. Det måste finnas människor som kan 

jobba med det här på heltid.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Diskussionen är avslutad. Ärendet bordläggs till den 17 janu-

ari. 

Remiss 

4 Luftkvalitet 

Landskapsregeringens framställning (FR 9/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. God-

känns?  

Diskussion. 
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Minister Katrin Sjögren  

Herr talman! Framställningen om att luftkvalitet som landskapsregeringen 

föreslår att lagtinget antar innehåller kompletteringar av miljöskyddslagen. 

Kompletteringarna innehåller bestämmelser bl.a. om luftkvalitet, luftkvali-

tetsplaner, handlingsplaner, förfarande för när planer ska göras upp och när 

upplysningar ska lämnas in, överskridning av gränsvärden samt kvalitetssäk-

ring av mätningar och undersökningar. I korthet och på ren svenska handlar 

det om att förebygga luftföroreningar samt att ha planer och beredskap för 

åtgärder när luftkvaliteten sjunker.  

Framställningen innehåller även bemyndiganden som möjliggör utfär-

dande av detaljbestämmelser på förordningsnivå.  

Det återstår ett gediget arbete för landskapsregeringen med att ta fram en 

förordning. Vi håller på att titta på vilka mätningar vi ska ha och hur vi ska 

göra mätningarna. Det finns ett samarbete med meterologiska institutet, de 

är ganska frikostig med sin information. Man lägger ut den direkt på nätet. 

Det finns en permanent mätningsstation på Utö. Det är störst bekymmer med 

luftkvaliteten i storstadsmiljöer.  

 Arbetet på EU-nivå pågår också. Kommissionen är i färd med att publicera 

exempel på god praxis angående handlingsplaner beträffande luftkvaliteten.   

Genom kompletteringarna i miljöskyddslagen som föreslås implementeras 

luftkvalitetsdirektivet fullständigt. Syftet med luftkvalitetsdirektivet är att ha 

kontroll över luftkvaliteten och verka för en renare luft i Europa. Implemen-

teringstiden löpte ut i juni 2010. 

Syftet med luftkvalitetsdirektivet är att förebygga och minska skadliga 

hälso- och miljöeffekter som orsakas av luftföroreningar, att upprätthålla god 

luftkvalitet, göra uppföljningen av luftkvaliteten mer enhetlig och förbättra 

tillgången till information om luftkvaliteten. 

Den mest centrala reformen i luftkvalitetsdirektivet, förutom att man har 

fört samman flera direktiv, är att man tar även med småpartiklarna som 

också kommer att omfattas av reglerna. Orsaken är att dessa småpartiklar, 

som kan finnas i luften, enligt nuvarande kunskap utgör den största hälsoris-

ken som orsakas av luftföroreningar. 

Luftföroreningar utomhus är en betydande orsak till ohälsa. Det orsakar 

lidande för den enskilda individen och kostnader för samhället. Som vanligt 

när det gäller både miljö och folkhälsa lönar det sig att vara framsynt och att 

jobba förebyggande. 

På Åland har vi hittills varit lyckligt lottade med en ren luft. Men luftför-

oreningar kan vara gränsöverskridande. 

Miljöskyddslagen innehåller redan allmänna bestämmelser om miljökrav 

ur vilka indirekt framgår att utövare av t.ex. industriell verksamhet ska med-

verka till att en god luftkvalitet uppnås. Syftet med miljöskyddslagen är att 

främja en hållbar utveckling genom att undvika negativ miljöpåverkan samt 

genom att undanröja och begränsa skador. Lagen anger även allmänna prin-

ciper om försiktighet och aktsamhet, om prevention och minimering av olä-

genheter, om bästa praxis ur miljösynpunkt samt om förorenarens ansvar. 

Åland har även en blankettförordning gällande luftkvalitet och åtgärder 

mot förorening av luften.  

Framställningen har positiva effekter på miljöarbetet. Förslaget innebär att 

det i landskapslagstiftningen införs bestämmelser utgående från vilka det blir 

möjligt att tydligt utforma och fastställa mål för luftkvaliteten, så att skadliga 
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effekter på människors hälsa och på miljön som helhet kan undvikas, före-

byggas eller minskas. Det blir också möjligt att bättre utvärdera luftkvaliteten 

på grundval av gemensamma metoder och kriterier, och att erhålla informat-

ion om luftkvaliteten. Detta medför att luftföroreningar och olägenheter kan 

bekämpas mer effektivt, långsiktiga tendenser följas upp lättare samt att för-

bättringar kan åstadkommas både genom nationella åtgärder och genom ge-

menskapsåtgärder. Genom de nya bestämmelserna bidrar landskapet till att 

främja samarbetet mellan gemenskapens medlemsstater för att minska luft-

föroreningarna. 

Herr talman! Så sent som i morse var det ett nyhetsinslag från lokalradion 

i Stockholm där de hade stora problem med kväveoxider i innerstaden. I 

Stockholm förbjuder man användning av vinterdäck på vissa trafikleder. Det 

här är till stora delar ett storstadsfenomen.  

Ekonomiska konsekvenser, herr Talman, uppgörandet av luftkvalitetspla-

nerna, genomförandet och nödvändiga provtagningar kommer att medföra 

merarbete för både miljöbyrån och ÅMHM. Avsikten med förslaget är att det 

merarbetet ska skötas inom ramen för befintliga resurser. Tack, herr talman.   

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! När jag läser den här framställningen så får jag in-

trycket att det här är någonting som vi måste genomföra som en följd av 

ett EU-direktiv. Minister Sjögren säger att det här är i första hand ett 

storstadsproblem. Kommer det här att ha någon praktisk betydelse för 

Åland? Finns det över huvudtaget några kontinuerliga mätningar av 

luftkvaliteten på Åland, i Mariehamn eller på några andra ställen? Eller 

är det här ett helt nytt område inom miljöpolitiken. Det har ju funnits 

lagstiftning där man i detalj kan läsa om det här. Det här är väl mera 

konkret och rakt på sak. Vad ska vi tro om det här riktigt?  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Visst är det ett direktiv och då är vi ålagda enligt lagstift-

ningen att genomföra direktivet. Det finns också utsläpp som är gränsö-

verskridande t.ex. ozonutsläpp. Det finns också en paragraf i lagförslaget 

som berör sandning. Visst kan det tillfälligt förekomma situationer i 

dagsläget där luftkvaliteten är av sämre kvalitet. Det är ett nytt miljöom-

råde som man fäster större och större vikt vid. Kväveoxider kan direkt 

förorsaka t.ex. astmaattacker och i förlängningen också ge hjärt- och 

kärlsjukdomar. 

Min uppfattning är att det har förekommit sporadiska mätningar t.ex. 

i Mariehamns stad. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack för det. Det känns ändå fortfarande som det här är ett ganska mar-

ginellt problem. Utskottet får titta närmare på det. 

Vad gäller sandning i stan så är det klart att det kanske på våren, när 

man sopar upp sanden, kan vara problematiskt någon dag eller en del 

timmar. 

Detta med luftföroreningar som rör sig över gränserna, det skulle 

vara intressant att veta vad det egentligen rör sig om? Hur farligt kan 

det vara om man har utsläpp på svenska eller finska sidan? En viss be-

tydelse måste väl Ålands hav ändå ha i det här sammanhanget? Jag 
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tycker att det mesta blåser bort över Ålands hav. Vet man de facto 

någonting om hur mycket som ramlar ner här på Åland? 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag kan inte redogöra för hur mycket av föroreningarna 

som faller ner på Åland. Vi vet att vi har en ganska hög kvävebelastning 

genom luftföroreningar som t.ex. är dåligt för våra vattendrag. Det här 

har hittills haft marginellt betydelse för Åland. Samtidigt är det ur ett 

europeiskt perspektiv väldigt positivt att man börjar se Europa som ett 

ekosystem och att man har ansvar som nationalstater över föroreningar 

som man släpper ut och som kan vara gemensamma och förorsaka ska-

dor för grannarna.  

Ta de fruktansvärda utsläppen i Ungern som exempel, det röda röt-

slammet som förorenar. Överlag i ett europeiskt perspektiv tycker jag att 

det här är en positiv lagframställning.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Henry Lindström 

Herr talman! Det är bara luft brukar man ibland säga. Jag anser att det här är 

ett betydligt viktigare område än vad man vid första anblicken kan tro när 

man hör talas om det. 

Vi har pratat ganska mycket om vattenkvaliteten och problem med utsläpp 

till våra vattendrag. När man tittar i vattenåtgärdsprogrammet vilka belast-

ningar vi har så den atmosfäriska depositionen, dvs det som kommer som vi 

inte direkt åstadkommer med vår landbaserade näringar, är ju oerhört stor. 

För fosforns del kommer nästan hälften ifrån den atmosfäriska depositionen. 

Det som jag pratar om just nu berör närmast näringsämnen. Det är 39 ton 

fosfor som årligen kommer via luften till de åländska vattendragen. 

När det gäller kväve så är det nästan tre fjärdedelar som kommer via den 

atmosfäriska depositionen, dvs 2072 ton, vid de senaste relaterade mätning-

arna i vattenåtgärdsprogrammet.  

Vilka mätningar som har gjorts berördes i tidigare replikväxlingar. Under 

många års tid gjordes vid Ålands försöksstation mätningar av vad som kom 

med nederbörden. Där har man ett ganska bra material som man kan bygga 

på. Att det kan göras förbättringar kan man se bl a ur det perspektivet när in-

dustrierna ute i Europa hade mycket sämre rening av svavel. Då hade vi rätt 

mycket svavel i det nedfall som kom över Åland. Men nu har det förändrats. 

För jordbrukets del måste vi nu gödsla med svavel för att tillgodose behovet, 

åtminstone till de grödor som är mest krävande när det gäller svavel t.ex. ol-

jeväxter.  

Därmed vill jag komma fram till att luftkvalitet och vattenkvalitet har ett 

stort sammanhang. Jag frågade mig, när jag tittade på framställningen, varför 

man inte mera har berört att vi har en väldigt omfattande flygtrafik för 

Åland? Vi har fartygstrafik som också släpper ut mycket. Däremot har man 

bl.a. berört sandning. Det är säkert lite andra ämnen som det kan orsaka och 

det blir ju direkt i närmiljön vid det tillfället när man sopar upp sand.  

Att vi implementerar det här luftkvalitetsdirektivet är nog viktigt. Jag tror 

också det är viktigt att man kan följa upp de tidigare gjorda mätningarna och 

att man även framöver kan göra mätningar av luftkvalitén. Jag anser i alla fall 
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att det får sådana konsekvenser att man gör mycket åtgärder t.ex. inom våra 

primärnäringar för att minska på utsläppen till vattendrag osv, men de facto 

är det en ganska liten procent av de totala utsläppen. Därför är jag också lite 

fundersam kring § 53f i den här framställningen som berör förlängning av 

tidsfristen för att åstadkomma förbättringar. Det berör bland annat kväveox-

ider. Det är säkert ett stort problem i storstäder. Vi här på Åland, herr tal-

man, kommer också att få del av de problem som finns i storstäder i och med 

att vi har en intensiv dels egen belastning, vi har intensiv biltrafik, vi har far-

tygstrafiken och vi har inte minst dessa hundratals överflygningar per dygn. 

Just vad alla dessa överflygningar orsakar har jag saknat både när man har 

pratat om vattenkvaliteten och luftkvaliteten. Det blåser inte bort, vi får nog 

ta en stor del av dem. 

Detta var lite anmärkningar mot den här framställningen, herr talman.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ltl Lindström tar upp ett tema som han många gånger har 

lyft fram i samband med att vi har diskuterat utsläpp ifrån jordbruket. 

Det är ju en viktig diskussion som förs.  

Det som jag känner att är oklart nu när vi diskuterar luftkvalitet, det 

är om den luft som man andas in på något sätt kan bedömas som skad-

lig? Det uppfattar jag som det centrala i den här framställningen. Att det 

sedan ytterligare finns den problematik som ltl Lindström tar upp är jag 

säker på. Frågan är om den här lagstiftningen syftar till att stävja de 

problemen? Är det inte i första hand frågan om att förebygga en luftkva-

litet som kan vara skadlig för människor och djur? Här är lite olika 

tyngdpunkter i diskussionen. 

 Ltl Henry Lindström, replik 

Herr talman! Jag uppfattar nog av framställningen att det här berör 

både och. Det sägs i framställningen att lagen gäller all verksamhet. ”Vid 

tillämpning av lagen ska negativ miljöpåverkan utanför landskapet 

beaktas lika som motsvarande påverkan inom landskapet.” Även om 

det mera kan beröra gränsöverskridande problem så kommer de också 

att påverka människan som sanningen. Det blir det totala som människa 

kommer att exponeras för.   

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag vet inte vad som gäller nu riktigt. Ltl Henry Lindström 

kommer ju i social- och miljöutskottet att kunna reda ut det här. Det är 

bra att frågan lyfts så att vi i lagtinget får svar på de oklarheter som före-

ligger.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Det är alldeles riktigt som ltl Lindström påpekade. Det 

handlar om två saker. Det ena är fjärrföroreningar, de som är importe-

rade. Det andra är de luftföroreningar som kommer av den verksamhet 

som vi själva kan påverka. Den här framställningen fokuserar på det se-

nare. Det som vi inte kan påverka är viktigt det också och det ska natur-

ligtvis registreras och vi behöver ha kunskap om det också. Fokus i den 
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här framställningen måste rimligen vara på det lokala som vi själva kan 

påverka, det som vi kan göra för att främja våra medborgares hälsa via 

luftkvaliteten. 

Ltl Henry Lindström, replik    

Herr talman! Naturligtvis ska vi göra vad vi kan med våra egna verk-

samheter så att vi belastar så lite som möjligt, både vad gäller luft och 

vatten. När man sedan går tillbaka till de siffror som jag presenterade 

här och den stora andelen som härrör sig från någon annanstans, från 

t.ex. flygtrafiken som är så pass omfattande att vi inte kan bortse ifrån 

den, så måste vi också titta på vad vi kan göra för att förbättra det. An-

nars hjälper det inte om vi även lägger ner all vår näringsverksamhet 

som på något sätt belastar. Vi kommer ändå att belastas av oerhört 

mycket föroreningar och näringsämnen från luften. 

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Det kan ju aldrig bli frågan om att vi ska lägga ner vår 

verksamhet. Däremot ska vi se till att vi bedriver vår verksamhet på ett 

sådant sätt som inte innebär hälsovådliga luftföroreningar.  

Vid fjärrimporterade luftföroreningar handlar det i högsta grad om 

internationella överenskommelser som vi ska vara med och driva på så 

att de genomförs därför att vi kan faktiskt se resultat. Vi kan se vad som 

har hänt under de senaste 30 åren när det gäller påverkan av framförallt 

svavelnedfall från industriområdena i mellan Europa. Nog hjälper det 

också, det är klart att vi ska jobba på flera plan. När det gäller den här 

framställningen så uppfattar jag att fokus ligger på detta som vi kan på-

verka själva i första hand.  

Ltl Henry Lindström, replik    

Rent praktiskt är det naturligtvis så, herr talman. Jag tror ändå det är 

viktigt att se till att man har relevanta mätningar så att vi kan visa vad vi 

får utifrån som belastar våra åländska luftrum och vatten så att vi också 

kan få en bra balans i debatten. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Det lilla sidospår som kollegan Lindström förde in oss på här 

när det gäller de atmosfäriska nedfallens påverkan på våra vattendrag leder 

bara till en slutsats. Eftersom vi inte kan påverka de atmosfäriska nedfallen 

med egen lagstiftning eller andra åtgärder förutom i ett globalt samarbete, 

där vi är väldigt små, så måste vi lägga ännu större ansträngningar på att 

minska våra egna utsläpp av kväve, fosfor och andra utsläpp så att eutrofie-

ringen av våra vatten därmed minskar. Det blir den enda slutsatsen som vi 

kan dra av det resonemang som ltl Lindström för. Vi måste ytterligare an-

stränga oss politiskt att minska våra egna utsläpp såsom kollegan Runar 

Karlsson så ofta brukar framhålla här i lagtinget.  

När ärenden remitteras till social- och miljöutskottet brukar de ofta se 

oproblematiska ut. Sedan när vi detaljbehandlar dem i utskottet så brukar det 

dyka upp problem som absolut inte är skapade av utskottet utan de finns inne 

i lagframställningen. När problemen finns där bör de antingen hanteras av 



  

828 

landskapsregeringen eller av lagtinget så att inte en sämre lagstiftning än 

nödvändigt kommer ut som ett resultat av vårt arbete. 

I det här fallet har jag faktiskt funnit tre frågeställningar redan i remisske-

det som jag vill peka på och kanske också ställa frågor till landskapsregering-

en på hur man ser på det.  

Vi känner alla till grundlagens krav på tydlighet i lagstiftningen och tydliga 

avgränsningar av förordningsfullmakterna så att det inte blir en rättsosäker-

het i samhället. Det här är en väsentlig ingrediens i vårt lagstiftningsarbete 

som både landskapsregeringen och lagtinget måste ta ad notam noga varje 

gång.  

I den här framställningen står det i § 53b om gränsvärdena för luftförore-

ningar. ”Om det gränsvärde för luftföroreningar som föreskrivs med stöd av 

denna lag överskridits etc.” Jag har febrilt försökt ta reda på vilka gränsvär-

den som finns. I EU-regelverket som ligger till underlag för detta finns det 

inte. I lagen, som den ser ut idag, om miljöskydd finns det inte. I komplette-

ringen till lagen, som vi har på bordet idag, finns det inte. Min slutsats var att 

då måste det finnas på förordningsnivå, förordningsfullmakten måste till den 

delen vara tydlig. Genom läsning av förordningsfullmakten framkommer att 

någon sådan förordningsfullmakt inte finns när gäller gränsvärden. Den för-

ordningsfullmakt som finns i det här förslaget kan vi läsa i § 53g andra mo-

mentet; ” landskapsregeringen kan genom landskapsförordning utfärda be-

stämmelser om de mätnings- och testmetoder, standarder och beräknings-

modeller som ska användas vid tillämpning av denna lag och bestämmelser 

som har utfärdats med stöd av den som kvalitetssäkring av mätningar, te-

stutredningar och undersökningar samt om tillsynen över forskningsanstal-

ten.” Det vore bra om landskapsregeringen redan i detta tidiga skede kunde 

säga var gränsvärdena, som är helt centrala för luftförbättringsprogrammen 

som ska göras upp, finns lagstadgade.  

Det andra som jag undrar över är landskapsregeringens uppfattning, är 

förordningsfullmakten korrekt utformad i förhållande till grundlagen? Tyvärr 

är det ofta en brist i landskapsregeringens framställningar, det här med 

grundlagen tar man mera lechärt och hoppar ofta över argumenteringen för 

att förordningsfullmakten ska fylla de krav som är ganska tuffa i Finland och 

på Åland när det gäller förordningsfullmaktens möjlighet att vara vid i förhål-

lande till den lagstiftning och dess brist på detaljreglering som ofta kan vara 

fallet. Detta har jag talat om många gånger och det är ett bekymmer i sam-

band med den här lagen också.  

Det tredje är detta som jag just läste i § 53g om att landskapsregeringen 

kan genom landskapsförordning utfärda bestämmelser om de standarder 

som ska användas vid tillämpningen av denna lag. Som vi alla känner till, och 

som kommer att redogöras för här i nästa för ärende av landskapsregeringen, 

är standarder inte något lagstiftningsområde som vi hanterar. Det är uttryck-

ligen riksbehörighet. Då är frågan hur den här paragrafen och den här full-

makten tillkommit i förhållande till begreppet standarder när det gäller luft-

kvalitet?  

De här frågorna kommer att ställas på nytt och diskuteras i social- och mil-

jöutskottet med all säkerhet. Men det finns skäl att redan i remissbehand-

lingen beröra den här typen av grundläggande frågor.  
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Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Jag tänkte bara peka på att jag har läst just det som ltl Ro-

ger Jansson var inne på först beträffande gränsvärden när det gäller för-

ordningsfullmakten som finns i slutet av § 53b. ”Landskapsregeringen 

utfärdar genom landskapsförordning närmare bestämmelser om in-

nehållet i en luftkvalitetsplan.” Jag läser den här texten på det sättet att 

i den förordningen ska just den här typen av gränsvärden ingå. Eftersom 

de gränsvärdena ska ligga till grund för uppgörandet av luftkvalitetspla-

nen.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Ltl Sjölund är helt korrekt i sin synpunkt att förordnings-

fullmakten i § 53b alldeles klart är av den arten som jag var inne på och 

som landskapsregeringen i sin allmänna motivering till detta skriver, det 

finns i lagen bemyndigande som möjliggör utförande av detaljbestäm-

melser på förordningsnivå. Det är detta som i förhållande till grundla-

gen är det problematiska, att man med andra ord kan utföra på förord-

ningsnivå vilka gränsvärden som helst, utan att medborgarna, via lag-

stiftningen, känner till vilka begränsningar som de kan utsättas för. Det 

här förbjudet i grundlagen, men är inte heller fullständigt klar på hur 

pass detaljrika lagstiftningsbestämmelserna ska vara. Därför måste man 

för att juridiskt resonemang kring den frågan när den här typen av lag-

stiftning tas. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! När det gäller förordningen och förordningsfullmakten så 

försökte jag beröra i mitt anförande att det är en bred förordningsfull-

makt och att det är ett arbete som inte är slutfört. Man väntar på direk-

tiv från kommissionen angående hur man ska göra upphandlingspla-

nerna. Luftkvalitetsplanerna och handlingsplanerna ska ju finnas när 

det uppstår ett problem. Det finns vissa riksvärden som är i kraft redan. 

Det är landskapsförordningen som har gjort riksförordningen tillämplig 

på Åland, det handlar om luftkvalitet och marknära ozon. Också i direk-

tivet finns det gränsvärden för svaveloxid, kväveoxid, kvävedioxider, 

partiklar och bly i luften.  

Det här är ett arbete som inte är färdigt. På flera punkter i flera para-

grafer understryker man vikten av att informera medborgarna. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Tack för det beskedet, som egentligen var en upprepning av 

det som ministern sade här tidigare. Det ger också information om vad 

som gäller idag, jag är medveten om det för jag har läst den förordning-

en. Både de gamla bestämmelserna och de nya förordningsfullmaktsbe-

stämmelserna ska mätas i förhållande till grundlagens bestämmelser om 

hur pass vidsträckt en förordningsfullmakt får vara i förhållande till 

medborgarnas rättsskydd. Svaret jag fick nu visar att utskottet och lag-
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tinget står åter igen inför ett dilemma om förordningsfullmaktens bredd. 

Jag är medveten om att det är svårt att göra de här begränsningarna i 

lagstiftningen. I riket lyckas man inte alltid med det heller. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! När det gäller förordningar så försöker landskapsregeringen 

ha som rutin att ha ett förordningsförslag med i lagframställningen. Den 

här gången hade vi inte det. Det brådskade med lagen och vi ska ännu få 

direktiv av kommissionen.  

Landskapsregeringens intention är naturligtvis att sätta sig på en hög 

nivå. Vi ska fortsätta att ha vår höga luftkvalitet på Åland. Vi har samar-

bete med riket i den här frågan. 

Jag vill igen understryka att det står tydligt och klart i framställning-

ens lagparagrafer att allmänheten ska ha möjlighet att framföra sina 

åsikter, t.ex. om att utkast till planer och korttidsplaner. Man undersö-

ker att medborgarna ska hållas informerade. Därför har man också pa-

ragrafen t.ex. när det gäller sandning, en speciell situation som kan vara 

under några dagar.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Tack för det resonemanget. För en lagstiftare är det svåra och 

bekymmersamma frågor att leva upp till grundlagens krav på den här 

punkten. Det är viktigt att vi för den här diskussionen så fort frågeställ-

ningen kommer upp, och nu kom den upp igen i samband med det här 

ärendet. Därför är det viktigt att man resonerar också kring det i utskot-

tet och vi får säkert lov att göra det. Kanske vi kommer till samma resul-

tat som landskapsregeringen, att man inte kan vara tydligare i lagstift-

ningen. Jag hoppas att vi kan fortsätta den här diskussionen också om 

standarder som är ett bekymmer i den nuvarande formuleringen i för-

ordningsfullmaktens sista paragraf.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Frågan om standarder kommer att komma, såsom ltl Jansson sade, i 

nästa ärende. Jag vill ändå svara på det i det här ärendet. Landskapsregering-

en har ändå gjort den bedömningen att vi går fram med det här en gång till. 

Visserligen har Högsta Domstolen fällt landskapsregeringen när det gäller 

blankettlagen om elsäkerhet. När man godkände plan- och bygglagen så för-

des där ett resonemang om standardisering men man fällde inte det. Det har 

egentligen kommit dubbla budskap. Därav vill vi pröva landskapets syn på 

den här frågan. Vi vill att det ska klargöras och tolkas en gång till.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det var ett klart besked från lantrådet att det här är frågan 

om en försöksballong för att försöka få Högsta Domstolen att klargöra 

sin otydlighet i de tidigare avgöranden, som vi kommer att resonera om i 

nästa ärende. Jag håller med landskapsregeringen om bristen i Högsta 
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Domstolens behandling av frågan om standarder. Ska man göra en för-

söksballong i det här skedet så borde man kanske ha fört ett starkt och 

hållbart principiellt resonemang i framställningen om varför man före-

slår på det här sättet. Alternativet är att man tiger bort det och bara 

skriver in det i paragrafen, vilket landskapsregeringen har valt. Jag und-

rar, för utskottsbehandlingen, om det är rätt metodik i det här fallet när 

man ska föra en juridisk kamp med Högsta Domstolen?  

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Jag har läst den här framställningen, dock inte så hemskt noga. 

Därför hade jag en del frågor att ställa regeringen.  

Frågan om gränsvärdena för luftföroreningar, jag kunde inte heller se vad 

det är för gränsvärden och var de fastställs, i stöd av vilka dokument, lagar el-

ler beslut? Jag blev styrkt i min uppfattning, att det är någonting här som inte 

fullföljs i framställningen, när ltl Roger Jansson också reagerade på det här. 

Var finns dessa gränsvärden? Det står nämligen i § 53b inledningsvis; ”om 

det gränsvärdet för luftföroreningar, som föreskrifts med stöd av denna 

lag, överskrids eller om det finns en risk för att det kommer att överskridas, 

ska landskapsregeringen göra upp en luftkvalitetsplan”. Det står om det 

gränsvärdet. Jag har det ändå föreställt mig att det måste finnas flera gräns-

värden eftersom det gäller olika typer av luftföroreningar. Det är nog någon-

ting som är höjt i dunkel ännu. Kanske regeringen känner sig stressad i det 

här avseendet och vill få det här genomfört för att vi inte ska hamna på EU:s 

svarta lista.  

Jag tycker inte att gränsvärdena är tillräckligt tydligt angivet. Om gräns-

värdena fastställs av enskilda nationer då har vi inte den europeiska effekten, 

som ministern anförde här, som starkt motiv för att vi ska ta den här lagstift-

ningen. Om var och en får sätta gränsvärdena så är det risk för att det blir så-

dana gränsvärden så att man inte behöver vidta åtgärder. Det enda rationella 

är väl att det finns fastslagna gränsvärden som alla ska följa. Att gränsvär-

dena ska formuleras i någon förordning eller någonting sådant känns inte se-

riöst. 

Utskottet har en del att jobba med. Den här remissen har visat på flera frå-

gor än vi svar. Ska vi enbart beakta föroreningar som uppstår lokalt? Eller ska 

de gränsöverskridande luftföroreningar, som ltl Lindström tog upp, beaktas? 

Eller är det frågan om att fastställa luftkvaliteten? Eller ska man också mäta 

och konstatera vad det är som faller ner och sedan kommer ut i vattendrag på 

olika sätt? Det krävs nog flera klargöranden och förtydliganden om vi ska för-

stå vad det här har för betydelse. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Det verkar finnas ett missförstånd. Är lagen på något sätt 

suddig utformad så måste man göra vissa klargöranden. Orsak till att 

det står det gränsvärdet är att man ska göra upp luftkvalitetsplaner när 

ett gränsvärde har överskridits. Det kan handla gränsvärdet för ozon, 

det kan handla om gränsvärdet för kväveoxider, det kan handla om 

gränsvärdet för bensen och det kan handla om blyoxider. När det gräns-

värdet har överskridits, vad det än må vara för överskridning, då ska 
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man göra luftkvalitetsplaner eller kortsiktiga handlingsplaner. Medbor-

garna ska nogsamt informeras om detta. Det ska informeras om hur 

landskapsregeringen och kommunerna tar tag i situationen och vilka 

risker som finns för medborgarna.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack för det. Men hela grunden saknas för vilka gränsvärden som ska 

gälla för att man ska kunna konstatera att vi har god luftkvalitet eller att 

vi inte har god luftkvalitet. Den definitionen i frågan gränsvärden har 

åtminstone inte jag upptäckt i lagen. Sedan är det klart att om man 

överskrider gränsvärdena så då är det en risk och då ska man göra den 

här handlingsplanen för att eliminera skadorna. Men, vilka gränsvärden 

som ligger till grund för begreppet god luftkvalitet det måste utskottet 

titta närmare på.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Genom landskapsförordningen om tillämpningen i land-

skapet Åland om vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förore-

ningar av luften behandlas i statsrådets förordning luftkvaliteten. Det 

finns förordning om marknära ozon. Det finns också riktvärden för luft-

kvaliteten och målvärden för svavelnedfall. EU-direktivet innehåller 

gränsvärden för svaveloxid, kvävedioxid, kväveoxider, partiklar och bly i 

luften. Det innehåller också gränsvärden för bensen och koldioxid i luf-

ten samt ozon i luften.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Så kan man uttrycka det. Det blev ju inte särskilt mycket klarare för den 

enskilda ledamoten i lagtinget eller för medborgaren på gatan. Vilka 

gränsvärden gäller på Åland för god luftkvalitet? Det tror jag att man 

måste definiera i samband med den här lagen. Statsrådets beslut kan väl 

inte automatiskt gälla på Åland. Också här måste lagtinget slå fast till 

vilka delar författningarna ska gälla på Åland. Gränsvärdena finns säkert 

i många dokument. Men vilka gränsvärden specifikt ska den här lagen 

beakta? Jag tror nog att det är väldigt viktigt att utskottet försöker reda 

ut det. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Minister Katrin Sjögren 

Fru talman! Jag ska försöka förtydliga en del av de frågeställningar som 

finns. 

När det gäller gränsvärdena, förändringar i miljöskyddslagstiftningen 

handlar just om det förebyggande arbetet och att det ska finnas handlings-

planer och luftkvalitetsplaner just när det uppstår ett utsläpp och man riske-

rar människors hälsa. 

Det finns en landskapsförordning som direkt gör statsrådets förordning 

tillämplig på Åland. Precis de här ämnena, som jag har räknat upp nu några 

gånger för lagtinget, har varit tillämpliga sedan 2001. Rådets direktiv om 

kväveoxider, partiklar och bly har varit tillämpliga sedan 1999. Direktiven om 

bensen och koldioxid har varit tillämpliga sedan 2000 och när det gäller di-
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rektivet om ozon har det varit tillämpligt sedan 2002. Alla de här riktvärdena 

finns i direktivet och vissa saker finns i landskapsförordningen.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Ja, det är bra att vi vet nu var de finns åtminstone. Tycker 

inte ministern själv att för tydlighetens skull, för att lagen skulle vara 

riktigt tydlig, att man i det här sammanhanget skulle ha definierat vilka 

gränsvärden, i alla författningar som räknades upp, som är aktuella och 

relevanta just i det här sammanhanget? Det kan väl inte vara så svårt att 

medge att det kunde ha varit till fördel?  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Jag tycker också att det framkom i mitt anförande. Jag sade 

att det återstår ett gediget arbete för landskapsregeringen att ta fram 

den här förordningen som inte är färdig ännu. Vi har ett arbete att göra 

och förtydliga vad som gäller. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Det är väl inte någon som har kritiserat landskapsregering-

ens förslag på hur man ska jobba med det här. Det som har kommit 

fram ganska klart i debatten är att det är oklart vilka specifika gränsvär-

den som det här lagförslaget berör. 

Det andra som fortfarande är oklart är det som ltl Lindström tog upp. 

Ska den här framställningen också beakta påverkan på miljön? Eller är 

det bara frågan om luftkvaliteten, den luft som människor och djur an-

das in? 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Det här är en del av miljölagstiftning i EU och det gäller 

luftkvaliteten. Det handlar om handlingsplaner på lokal nivå, kortsiktiga 

handlingsplaner och luftkvalitetsplaner.   

När det gäller gränsvärdena för bensen, koldioxid och ozon så kan jag 

inte dem utantill. Jag ska se till att miljöbyrån tar fram de uppgifterna 

till social- och miljöutskottet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras 

till social- och miljöutskottet. 

Remiss 

5 Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2009 - 31 oktober 

2010 

Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2010-2011)  

Enligt 32 § lagtingsordningen skall landskapsregeringen årligen lämna en skriftlig re-

dogörelse om de självstyrelsepolitiska frågor som väsentligt kan beröra landskapets för-

fattningsenliga rättigheter. Lagtinget bereds möjlighet till diskussion i ärendet innan 

det överlämnas till självstyrelsepolitiska nämnden som skall avge ett betänkande över 

redogörelsen.  

Diskussion.  
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Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Den årliga redogörelsen som landskapsregeringen ska avge för peri-

oden 1 november - 31 oktober har vi överfört till lagtingets självstyrelsepoli-

tiska nämnd.  

Jag vill påminna lagtinget om att det här är en historiebeskrivning där vi 

drar gränsen vid 31 oktober. Således har vi inte beskrivit hur ärendena har 

hanterats efter den 31 oktober. Det gör att debatten blir lite haltande, när jag 

står här och redovisar det som vi gjorde i fjol. Egentligen är lagtinget mera in-

riktat på att diskutera det framåtsyftande och vad som har hänt sedan dess. 

Det blir en lite konstig debatt till den delen. Min roll är att redogöra för vad 

som hänt fram till den 31 oktober och sedan finns jag med här och kan svara 

på frågor. Jag tänker också själv ta upp några frågor om vad som har hänt se-

dan den 31 oktober. 

Sedan kommer nämnden med sitt betänkande. Förr gick redogörelsen di-

rekt till nämnden som presenterade sitt betänkande, då var det en ganska fyl-

lig debatt. 

Jag kan inte gå in i alla rubriker, det finns väldigt många ärenden som är 

aktuella på axeln Åland-Helsingfors, vilket också rubrikerna visar. Vi har 

också ärenden som är aktuella i diskussioner med Sverige.  

Om vi börjar med reformeringen av självstyrelsesystemet så känner alla väl 

till här i lagtinget att den parlamentariska kommittén som landskapsrege-

ringen tillsatte har presenterat sitt betänkande. Det betänkandet är enigt. 

Landskapsregeringen har mottagit betänkandet och också satt igång att jobba 

med att förankra de synpunkterna i våra kontakter till regeringen i Helsing-

fors. Redan under den här perioden hade vi träffar med två statsministrar, ef-

tersom man har bytt statsminister i Finland. Redan på våren tog vi upp dis-

kussionen med statsminister Vanhanen och i oktober med nya statsministern 

Kiviniemi.  

Vi har framfört att Åland vill reformera sitt självstyrelsesystem och att vi 

strävar till ett nytt sätt att göra förändringar i självstyrelselagen. Vi har också 

sagt att vi vill att nästa regering ska ta in skrivningar om att en gemensam 

grupp ska tillsättas och titta på det här. Vi har också presenterat betänkandet 

för justitieministeriet och Ålandsministern för att de ska kunna sätta igång 

och förbereda det här arbetet. Vi har diskuterat med dem om möjligheterna 

att ordna någon form av seminarium för att också öka kunskaperna om de 

här frågorna inom de olika ministerierna. De diskussionerna fortgår. Sedan 

har vi också en plan på hur vi ska förankra det parlamentariska betänkande i 

de politiska kretsarna, nyckelpersonerna i Helsingfors. 

Sedan angående diskussionen om lagstiftningsbehörigheten avseende 

standardisering, som var aktuellt under det föregående ärendet. Här är en 

problematisk situation. Standardisering är rikets behörighet. Från Ålands 

sida har man gjort tolkningen att vi ändå skulle kunna bestämma om till-

lämpningen själva. Det byggde också plan- och bygglagen på. Det fördes ett 

resonemang i Högsta Domstolen när plan- och bygglagens godkändes, men 

man fällde inte de stadgandena i det skedet. Det tolkades sedan ifrån åländsk 

sida som att man ändå stödde det åländska resonemanget. Sedan gick arbetet 

vidare. Det här berör flera olika förordningsåtgärder så det är väldigt viktigt 

att få klarhet i den här behörighetsfrågan.  

I nästa skede hände att blankettlagen om elsäkerhet fälldes till den här de-

len på grund av att Högsta Domstolen ansåg att det här var rikets behörighet. 
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Från landskapsregeringens sida vill vi ha det här klarlagt så att vi vet vad som 

gäller. För det påverkar plan- och bygglagen, det påverkar reell lagstiftning, 

och det påverkar annan lagstiftning. Vi har tagit den inställningen att funge-

rar inte det den här vägen då måste vi sträva efter en behörighetsöverföring, 

att självstyrelselagen ändras till den delen så att landskapet har den här be-

hörigheten. 

När det gäller grundlagen finns det kanske inte så mycket mer att säga. 

Man ska också komma ihåg att många av de här frågorna som finns i redogö-

relsen är frågor som vi redan har debatterat flera gånger i lagtinget. När det 

gäller grundlagen har också den varit väldigt aktuell under förra årets redo-

görelse. Landskapsregeringen har följt upp det här, vi har hörts i riksdagen, vi 

har givit våra synpunkter till riksdagen och den väg som kommittébetänkan-

det tog sig var att vi var väldigt angelägna att bevaka presidentens roll i själv-

styrelsesystemet. Vi var också väldigt angelägna att vi skulle ha en represen-

tant från Ålands sida i kommittén. Vtm Gunnar Jansson blev en sakkunnig 

representant i kommittén. Det betänkande har gått till riksdagen och ligger 

också för beslut i grundlagsutskottet.  

Vi fortsätter när det gäller svenska språket, det är problematisk vi har stora 

problem igen. Vi har haft den diskussionen många gånger, svenskan viker 

under i riksmyndigheternas system. Det betyder att det blir allt svårare för 

Åland i kontakterna till myndigheterna i riket och till ministerierna. Vi häv-

dade igen, i våra kontakter till båda statsministrar under det här året, att det 

är regeringens roll att se till att man ska kunna sköta självstyrelsen på 

svenska. Det har man åtagit sig en gång i tiden. Det ställer landskapsrege-

ringen som ett krav. Vi till och med föreslog att man skulle tillsätta en gemen-

sam grupp som skulle se på praktiska åtgärder för att trygga det här. Vi är 

inte där ännu. Egentligen ligger ansvaret på regeringen i Helsingfors och vi 

fortsätter att hävda det.  

De allmänna kollektivavtalen var också aktuella under förra årets redogö-

relse. Sedan dess, efter ett möte med Vanhanen på våren, kom det till en ar-

betsgrupp som tog fram ett underlag för översättning av kollektivavtalen. Det 

tillfördes inte några budgetmedel, men det har rättats till i förhandlingar i 

riksdagen. Det är på rätt väg. 

Språkrådet har vi också nyligen diskuterat, huruvida språkrådet skulle 

lagstadgas. Jag har lovat att det kommer att göras en utvärdering under våren 

där vi kommer att återkomma till den frågan. Det är också viktigt att under-

stryka att det som man ifrån språkrådets sida har hävdat och önskat är att 

tjänstemannen som servar språkrådet ska ha en tydligare roll i vår förvalt-

ning. Därav har vi också enligt budget knutit en i tjänst som blir lagd under 

förvaltningschefens kansli. På så sätt kommer tjänstemannen in mera i för-

valtningen och ska också stöda landskapsregeringen mera i språkfrågorna. 

EU-frågorna kommer upp i ett särskilt meddelande, som kommer att de-

batteras idag. Vi har varit väldigt kortfattade i den här redogörelsen.  

En väldigt positiv sak var den deklaration som hölls i Coreper. Finlands 

ambassadör i Bryssel gav den deklaration som ytterligare förstärkte pream-

belns status, som vi läser det. Det var en väldigt positiv sak. Det betyder att 

alla länder som är medlemmar i EU nu har fått den här deklarationen och 

skickat hem den till sina länder. Om ni kommer ihåg vilken status den här 

preambeln hade i inledningen av vårt EU-medlemskap, nu har den gång efter 
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annan bekräftats på olika sätt och också nu på EU-nivå, vilket är en fram-

gång.  

När det gäller demilitarisering och neutralisering så har det varit en stor 

övning i våra trakter. Till den övningen togs det fram ett stort informations-

material om Ålands särskilda status. Vi hade också ett möte här på våren med 

representanter från Marinen där vi igen framhöll vår syn när det gäller far-

tygsbesök på Åland. Där har vi lite olika syn på hur länge ett fartyg kan uppe-

hålla sig på åländska vatten och på detta med landstigning.  

När det gäller gränsarbetsgruppens betänkande vidhåller vi fortsättnings-

vis den linje som framkom av gränsarbetsgruppen och deras förslag att man 

skulle ändra gränserna. Självstyrelsens gränser sammanfaller inte till alla de-

lar med demilitariseringsgränserna. Gränsarbetsgruppen som bestod av re-

presentanter från olika ministerier och representanter från Åland föreslog att 

man skulle ändra på demilitariseringsgränserna. Det här är väldigt svårt, det 

stöter på patrull i våra fortsätta kontakter, men vi fortsätter på den linje som 

landskapsregeringen och lagtinget har stakat upp. 

Angående lotterilagstiftningen, vid den här tiden i fjol när självstyrelsepoli-

tiska nämnden skrev sitt betänkande, så kunde man konstatera att i de be-

tänkanden som kom ut ur riksdagen så följde lotterilagstiftningen den linje 

som landskapet eftersträvade. Det som nu är aktuellt är hur den nya tillsyns-

myndigheten, polisstyrelsen, ska tillämpa den här lagen. Där finns det olika 

synpunkter. Som jag uppfattar det pågår det nu diskussioner som håller på 

att föra saken i rätt riktning. Trots allt förekommer det lite olika tolkningar på 

hur man ska tolka den här lagstiftningen. 

Gränsbevakningsväsendet har genomgått en stor omorganisation under de 

senaste åren. Detta har också påverkat Ålands distrikt. Stationen vid Enskär 

stängdes vid årsskiftet och före det stängdes Storklubb. Vi har från land-

skapsregeringen systematiskt motsatt oss att man skär ner på resurserna 

inom det åländska distriktet. Samtidigt har man ifrån gränsbevakningens 

sida framhållit att man kompenserar de nedskärningar som sker i manskapet 

med teknisk utveckling, med nya båtar och med mera mobila rörliga enheter 

som gör det möjligt att snabbt och effektivt serva den åländska befolkningen.  

Frågan om Åland ska vara ett eget sjöbevakningsområde var också väldigt 

aktuellt under året. Där har Åland framhållit hur viktigt det är att Åland fort-

sättningsvis är ett eget område. Namnet har bytts ut, men man kommer fort-

sättningsvis att ha en egen operativ ledning i landskapet, vilket vi hela tiden 

har framhållit som väldigt viktigt. 

När det gäller skattegränsen så handlar det fortsättningsvis om tillämp-

ningsföreskrifterna. Det är en verklig långkörare. Det är bara att fortsätta att 

jobba på det eftersom det är tillämpningen som är avgörande för att vi också i 

fortsättningen ska kunna tillämpa de förenklingar som man har genomfört 

och som man har infört i skattegränshanteringen mellan Åland och omgiv-

ningen. Vi har människor som är på plats och som systematiskt följer det här 

arbetet. Vi ligger aktivt i den frågan, också. 

När det både gäller klumpsumman och reservkraftsförsörjningen så före-

kommer det diskussioner med finansministeriet. När det gäller reservkrafts-

försörjningen förekommer det också diskussioner med arbetskraftministe-

riet.  

Särskilt när det gäller klumpsumman så har vi gjort det som vi har kommit 

överens om politiskt med statsministern och med finansministern. Från 
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Ålands sida har vi fört över underlagsmaterial för att man ska kunna jobba 

vidare med frågan. Den här frågan har vi kanske inte stått på just nu eftersom 

vi både har frågorna om elkabeln och eltarifferna som har varit angelägna att 

komma till skott med. När det gäller de frågorna så fortgår diskussionerna.  

När det gäller stöd till förnyelsebar energi fortgår diskussionerna med ar-

bets- och näringsministeriet för att nå en överenskommelse. Vi eftersträvar 

en överenskommelseförordning. Vi eftersträvar också att det ska klargöras 

hur Åland ska bygga upp sin handlingsplan för att leva efter det här direkti-

vet, som ligger till grund för hela stödsystemet. Just nu sköts diskussionerna 

på tjänstemannanivå, vi kommer sedan att följa upp med ytterligare politiska 

kontakter.  

En fråga som har tillstött, och som vi inte riktigt har klart för oss hur vi ska 

lösa, handlar om propositionen om att man ska kunna flytta mellan olika 

kommuner i riket. Individen ska ha lättare att kunna flytta mellan olika 

kommuner. Det här är åländsk behörighet när det gäller sociallagstiftning så 

vi kan själva bestämma om vad som händer när människor flyttar mellan 

åländska kommunerna. Men frågan om boningsort är rikets behörighet, där-

för blir det komplicerat om en person flyttar mellan en åländsk kommun och 

en kommun i riket. Det här är en fråga som ännu inte är klarlagd. Vi har påta-

lat att här finns ett problem. Åtminstone när vi gjorde det här fanns det ännu 

inte något besked ifrån utskottet som behandlar frågan till riksdagen.  

Detta med bredband i glesbygdsområde, där har vi följt upp en lag som har 

antagits i riket. Från åländsk sida har vi tryckt på att Åland också borde falla 

under den här lagstiftningen eftersom televäsendet hör till rikets behörig-

hetsområde. Vi har också lyckats med det. Åland omfattas nu av det. Då har 

man också möjlighet att ta del av de stöden när det gäller bredbandsutbygg-

nad i glesbygdsområden. Tack. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det här är en gedigen berättelse med många ärenden. Tack 

för presentationen. Det kommer gruppanförande som behandlar många 

frågor.  

Jag vill i replik ta upp frågan om svenska språket i förhållande Marie-

hamn-Helsingfors. Landskapsregeringen ger på sidan 4 en mycket be-

drövlig dagsbild av situationen. Jag ville höra lite om landskapsrege-

ringens goda förslag om att tillsätta en partsammansatt arbetsgrupp 

med uppdrag att avge konkreta förslag på hur det självstyrda Åland kan 

kommunicera på svenska med staten. Särskilt detta intresserar mig och 

det är ju det som är den verkligt stora framtidsutmaningen för staten 

Finland i förhållande till självstyrelsen. Lantrådet gick lite lechärt över 

hur det här har tagits emot och hur dess framtid är med den här part-

sammansatta arbetsgruppen. Kunde vi få lite mera kött på benen? 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag har lyft den här frågan på ett möte i oktober med statsmi-

nister Kiviniemi och ännu inte nått en framgång. Vi har faktiskt inte 

skickat en skriftlig förfrågan. Vi tog det först på diskussionsnivå. Än så 

länge har vi inte fått besked om att det ska tillsättas en grupp, snarare 

tvärtom vill jag påstå. Vi kommer att vidhålla att det fortsättningsvis är 

rikets och regeringens sak att sköta och sörja för det här, men vi bistår 
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gärna i en arbetsgrupp för att söka olika system för hur vi ska nå upp till 

det. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! I och med att landskapsregeringen nu skriftligt har infor-

merat lagtinget om sin inställning i frågan om hur man bör komma vi-

dare så har frågan flyttats upp ett ordentligt trappsteg från en informell 

diskussion med sittande statsminister till en självstyrelsepolitisk kon-

stitutionell nivå. Det betyder ju nog att lagtinget bör ta ställning till den 

här frågan och den linje som landskapsregeringen driver. I och med att 

ni har informerat oss den här vägen om era planer så är ni väl rimligen 

också medvetna om att det kan resultera i någon form av lagtingsbeslut 

att man ska driva den här frågan. Jag hoppas att landskapsregeringen då 

är beredd att i den motståndsvind, som lantrådet säger att råder, göra på 

det sättet.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Motståndsvinden är just i det språkliga sammanhanget. Det 

kan vi alla känna av och läsa oss till att det är problematiskt. Ja, det är 

därför som det också står här redogörelsen för att nämnden och lag-

tinget ska kunna diskutera formerna för en eventuell arbetsgrupp eller 

någon annan metod. Jag vill igen understryka att man måste vara tydlig 

med att det är regeringens sak att se till att man sköter det som man har 

åtagit sig, självstyrelsen på svenska. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Lantrådet nämnde ganska kortfattat militärövning ”Norden 

Coast”, som hölls i september i fjol. Om jag minns rätt så lyfte jag upp 

den frågan i samband med den redogörelsen så kom i fjol. Efter det 

skrev också nämnden om frågan och tyckte att det var viktigt att land-

skapsregeringen tillhandahöll information till de involverade. Det resul-

terade i en dossier om Ålands demilitarisering och neutralisering. Det 

skulle vara intressant att i efterhand höra lantrådets reflexioner om hur 

detta utföll och om de som höll den här militärövningen respekterade 

Åland särrättigheter?  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Vi gjorde en informationsmapp som överfördes på Marinens 

försorg till alla de länder som deltog i övningen. När vi tillsammans med 

talmannen hade ett möte med Marinen på vårkanten och diskuterade de 

här frågorna så hade man redan då gjort upp väldigt tydliga anvisningar 

där information om Ålands speciella status med demilitariserat område 

framkom. Min uppfattning är att man tog den här saken väldigt allvar-

ligt från regeringens- och framförallt från Marinens sida som höll i den 

här övningen. 

Eftersom det inte har rapporterats något annat förutsätter jag att det 

här har respekterats. 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Det skulle vara väldigt viktigt att göra en utvärdering av den här typen 

av övning så länge de rör sig i gränstrakterna av Åland, att man följer 

upp huruvida rättigheterna har blivit respekterade. Det är bra att Mari-

nen tyckte att frågan var viktig och att man valde att informera om de-

militariseringen. Det vore också önskvärt att landskapsregeringen i sin 

återkoppling till lagtinget kanske kom med någon slags information eller 

kortfattade reflexioner kring hur en fråga sedan utföll så att lagtinget 

kan gå vidare. Om det inte utföll såsom man har önskat kanske man kan 

dra vissa slutsatser av hur man kunde hantera frågorna framöver. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag noterade att lagtingets skrev om den här frågan i förra re-

dogörelsen. Man framhöll att landskapsregeringen ska se till att man 

måste informera. Landskapsregeringen har sett till att informera, vi har 

sett till att materialet togs fram och vi har sett till att också de som höll i 

det förde den informationen vidare. Vi har tagit till oss det, vi har också 

gjort så som lagtinget efterlyste. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag har också lite funderingar om Ålands demilitarisering 

och neutralisering. Det finns ett andra stycke under den här rubriken, 

som jag tycker mig känna igen ifrån tidigare redogörelser. Det kanske är 

helt obefogat men för mig känns det som att man vill det. Men har det 

de facto utförts något arbete? Görs det, i vilken form och när kan lag-

tinget tänkas ta del av det här? Det är ju ett ganska stort arbete. Det 

krävs en hel del specialkunskap. Hur går det riktigt med strategin för 

demilitariseringen och neutraliseringen? Det ska göras i samverkan med 

lagtinget sägs det här. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är ett väldigt omfattande arbete som ska göras. Ett un-

derlag och ett utkast har tagits fram till den här strategin. Problemet är 

att vi har resursbrister. Den tjänsteman som jobbar med det här har 

också andra saker på sitt bord. Därför är vi inte färdiga. Min ambition 

var att vi redan skulle ha haft de här diskussionerna i nämnden, så var 

det tänkt. Olika experter ska ge sin synpunkt på utkastet, vilket är nästa 

steg. Vi har kommit så långt att det finns färdigt att dela ut till några 

som vi kommer att höra. Efter det ska diskussionen ta vid med lagting-

ets självstyrelsepolitiska nämnd. Jag kan inte ge någon tidpunkt. Det be-

ror helt enkelt på att vi inte har tillräckligt mycket folk som kan jobba 

med alla de här frågorna. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag hoppas att självstyrelsepolitiska nämnden tittar lite närmare på den 

här frågan och processen.  

En annan sak som berör Ålands demilitarisering är den så kallade 

kontaktgruppen. Det sägs ingenting om den och dess arbete här i redo-

görelsen. Samtidigt har regeringen i sitt handlingsprogram sagt att man 
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ska utvärdera den här verksamheten och klargöra målen för landskapets 

medverkan i gruppen. Det kanske skulle vara av vikt att få höra lantrå-

det syn på kontaktgruppens arbete och hur man kunde utveckla det. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Kontaktgruppen består av medlemmar från utrikesministeriet 

och representanter från Åland. I gruppen finns också ltl Roger Jansson 

och lagtingsdirektören med ifrån Ålands lagtings sida. I de diskussion-

erna har vi funderat på hur man ytterligare kunde utveckla. Kontakt-

gruppen gör ju ett jättebra jobb. Man har på gång ett seminarium i Tysk-

land. Det finns ganska mycket saker som kontaktgruppen gör.  

Jag kan ge ltl Sundback rätt i att det kan vara skäl att man också dis-

kuterar kontaktgruppens arbete i de här sammanhangen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Vi pratar ju om gången tid. Det här skedde förra året. Här i 

stycket om förnyelsebar energi hade jag förväntar mig att det skulle ha 

stått lite mera om annat än elproduktion. I en hållbar utveckling inom 

skogsbruket ingår också en hel del förnyelsebar energi via skogsbruket. 

Det här paketet gäller inte bara el. Det gäller också om man producera 

värme. Jag hade hoppats att det hade varit lite mer skrivningar om den 

problematiken att vi måste få detta godkänt i EU. Man uppfattar att det 

bara gäller el, men för min del åtminstone är det inte bara det. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det här bygger på att landskapet själv ska göra sin plan för hur 

vi lever upp till målet om förnyelsebar energi till den procenten som vi 

blir tilldelade. I den planen kommer olika delar av förnyelsebar energi 

att ingå. Det har varit väldigt mycket fokus på elenergin genom att det är 

just det stödsystemet som har diskuterats i riksdagen. Därav har det bli-

vit väldigt mycket fokus på elenergi. För landskapsregeringens del 

kommer vi att bekosta en del av de här åtgärderna själva. Vi har faktiskt 

också redan gjort det genom olika projekt. Den delen kommer att finnas 

med i en kommande handlingsplan. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Det stämmer som lantrådet säger. Vi får finansiera mycket 

själva av detta. På fastlandssidan har det också varit diskussioner angå-

ende virke om man skulle vidareutveckla systemet som man redan har, 

och vi har inte något system alls. Därför hade jag förväntat mig att det 

skulle stå någonting om att vi också håller på att förbereda för att få ett 

liknande system. Två ministrar, både finansministern och näringsmi-

nistern, har talat om att vi måste föra och notifiera det till Bryssel. Jag 

hade hoppats att det skulle stå någonting om det. Vi får hoppas att det i 

nästa redogörelse i framtiden bli mera klarlagt.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Den lagstiftningsåtgärd som ltl Salmén nu hänvisar till är ut-

tryckligen en egen landskapslagstiftning om skogsbruk. Det här handlar 
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ju om rikets lagstiftning och att vi vill komma in i deras stödsystem när 

det gäller just de stödsystem som de har infört angående tarifferna. 

Därav hör det kanske inte hemma just i den här redogörelsen. Det är 

snarare en annan fråga att vi kommer vidare med skogslagstiftningen. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Gunnar Jansson 

Tack för det, talman. Den främsta författningsenliga rättigheten är att trygga 

syftet med självstyrelsen. På den liberala lagtingsgruppens vägnar tackar jag 

och vi lantrådet för presentationen och för denna i och för sig retrospektiva 

historiska redogörelse, som vår författning förutsätter.  

I varje mänsklig verksamhet ingår rätten att växa och att utvecklas. De 

strävanden som redovisas här i stort och i smått Alltifrån mera utvecklat 

självstyrelsesystem till stöd för förnyelsebar energi är uttryck för både rätten 

att växa och plikten att förnya och förkovra sig. 

Många av de rubriker som avhandlas här är, som vi också har hört och lagt 

märke till, gamla och är föremål för en pågående process. Just den självsty-

relseutvecklingsprocess som utmärker rätten att växa och att utvecklas. 

Inledningsvis redogörs här för självstyrelsesystemet. Underrubriken under 

avdelning två är mestadels nya och de är därför naturligtvis mycket intres-

santa. De kommer att leva långt fram i tiden.  

I det systemskiftet ser jag en sådan uppenbar ändring att det som man kan 

uppfattas såsom misstro i förhållande Mariehamn-Helsingfors förbyts i för-

troende. Det som ser ut mest som en rättskamp förbyts i förhandlingar och 

kontroll ersätts av politisk dialog.  

Ramverket för den här politiska strävan om målet för verksamheten skall 

vara att lagtinget tillerkänns det som kallas kompetenskompetens, dvs lag-

tinget ska själv bestämma inom vilka rättsområden lagtinget och Ålands folk 

anser att behov av lagstiftningar är påkallad och att resurser och ekonomi för 

sådana reformer är tillgängliga. 

Inom området grundlagen kan man konstatera att den riksdag som i mor-

gon sammanträder kommer att sitta ungefär två månader, vilket är en mycket 

lång tid inför ett stundande val. I den riksdagen vänta nu ungefär 100 propo-

sitioner på att leda till lagstiftning och i bland dem ändringen av Finlands 

grundlag på några punkter. Eftersom det rör sig om en grundlag ska lagen 

först röstas att vila i en riksdag och därefter, efter nyval, godkännas med 

oförändrat sakinnehåll av den nya riksdagen och med minst tvåtredjedels 

majoritet. Sådan är ordningen.  

I den ändring av grundlagen som nu företas kommer Åland inte att berö-

ras. Det var också syftet med den process som jag hade förmånen att delta i. 

Den omgången redovisas väl här i redogörelsen.  

De övriga rubrikerna som landskapsregeringen avhandlar är kända och de 

kommer att vara fortsatt föremål för behandling i självstyrelsepolitiska 

nämnden där alla lagtingspartier numera är representerade. I självstyrelsepo-

litiska nämnden tycker jag att ett förtroligt utbyte av åsikter med regeringen 

förekommer och ska fortsätta att förekomma.  

I den kompetenskompetens som jag brukar förutse att lagtinget ska ha in-

går naturligtvis också stora förpliktelser på att följa med samhällsutveckling-
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en, vara politiskt mycket aktiv och i förbindelse därmed kommer man in på 

en annan fråga som av naturliga skäl inte redovisas, dvs lagtingets interna re-

gelverk. Hur kan lagtinget hantera allt detta nya som vi ska jobba för att ska 

komma fram och blir verklighet en dag? Där måste lagtingets interna regel-

verk undergå stora förändringar på sådant sätt som rör både lagtinget och 

landskapsregering. Sannolikt finns det orsak att också i självstyrelsepolitiska 

nämnden återkomma till de frågorna framöver.  

Med dessa ord, herr talman, uttrycker den liberala lagtingsgruppens för-

nöjsamhet med de redovisade resultaten. Behandlingen fortsätter i självsty-

relsepolitiska nämnden.  

Ltl Gun Carlson 

Herr talman! Vi har fått redogörelse över lagtingsåret 2009-2010. Det omfat-

tar mycket av det som självstyrelsen sysslar med. Det handlar om många av 

centerns viktigaste grunder i självstyrelsesystemet. Det finns ett antal positiva 

händelser beskrivna, som vi omfattar ifrån centergruppen på alla sätt. Som 

alltid finns det många frågor som är olösta. Det visar att arbetet måste fortgå. 

Det finns några ord som beskriver progressiva personer; "aldrig färdig, alltid 

på väg", så är det också med Ålands självstyrelse. Ålands självstyrelse kom-

mer aldrig att bli helt färdig, den måste alltid vara på väg och den måste alltid 

utvecklas, vilket också vtm Gunnar Jansson just var inne på och jag håller 

helt med om det. 

Jag ska ge några exempel på särskilt viktiga frågor. Vi är med om detta 

som regeringsparti så vi stöder redogörelsen. Jag vill ändå komma med några 

kommentarer.  

Angående hembygds-, jordförvärvs- och näringsrätt. Jag vill titta tillbaka 

till 1921 när Folkförbundsrådets beslut av den 24 juni, som följdes av 

Ålandsöverenskommelsen 27 juni 1921, skrev om och var tydliga med garan-

tierna över svenska språkets ställning. Redan då skrev man att man skulle bi-

behålla svenska språket i skolornas undervisning. Man skulle bevara jorde-

gendomarna i invånarnas händer. Det ledde i sinom tid till jordförvärvslagen 

som har samma status som självstyrelselagen. Den kan inte ändras, tolkas el-

ler upphävas på annat sätt än självstyrelselagen, alltså en grundlagsstatus. 

Det här är nu 90 år sedan.  

Landskapsregeringen skriver här att man har inlett ett arbete med att pre-

sentera riktlinjerna. De riktlinjer som en enig kommitté tog fram 2009. De 

riktlinjerna ska nu preciseras. Det tycker jag, som varit med i det här arbetet 

men också många andra, att det verkligen är dags att vi får det och att vi 

kommer med tydliga, långsiktiga och hållbara lösningar. Jag vet att man job-

bar med det. Jag vill bara trycka på att det här är speciellt viktigt för centern. 

Enigheten i den här kommittén var stor.  

Enigheten i den viktiga kommittén, reformeringen av självstyrelsesyste-

met, som vi redan hörde vtm Gunnar Jansson prata om, var också stor. Det 

känns väldigt betryggande att hela Ålands lagting är enig i de här riktigt stora 

frågorna, vilket man var också här. Här kan vi bara förvänta oss att arbete le-

der till positivt resultat, precis som landskapsregeringen säger i sin skrivning.  

En annan fråga som också är viktig, även om man kanske i den här redogö-

relsen inte kan säga så mycket om den, är punkt 3, grundlagen. Där håller vi i 

centern helt med om att det här förslaget som har lagts fram blev problema-

tiskt, eftersom det kan uppfattas som ett hinder för lagtinget att i framtida 
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behandlingar om fördrag om den Europeiska Unionen utöva sina möjligheter 

enligt § 59 i självstyrelselagen. Det här betyder också att det här arbetet inte 

är färdigt. 

Man kan inte låta bli att säga någonting om svenska språket. Landskapsre-

geringen skriver att situationen beträffande kommunikationen inte har för-

bättrats under året och det är i alla fall en underdrift. Man skriver också om 

den negativa utvecklingen inom språkområdet. Det är bekymmersamt att den 

här uppkomna situationen i Finland beträffande språken visar på tendenser 

som vi naturligtvis inte kan hålla med om. Det här betyder att vi alla, och nu 

talar jag speciellt om centern, måste se till att informera i riket till våra mo-

derpartier och systerpartiet för att trycka på den här frågan. Det här är ju 

sorgligt, jag kan inte annat säga om det här. 

Att allmänna kollektivavtalen gick framåt var positivt. 

Åländska flaggan i Bryssel var också ett bra till exempel på att någonting 

positivt har hänt. Jag vet inte om flaggan vajar idag men någon gång ska den 

väl göra det. 

Jag skulle vilja säga några ord om punkt 8, lotterilagstiftningen. Man be-

skriver polisstyrelsens agerande. Man tycker att spelverksamheten som PAF 

bedriver i riket inte är i enlighet med rikets lotterilag. Jag anser att Ålands 

penningautomatförening bedriver sin spelverksamhet enligt vår egen lag-

stiftning, där vi har lagstiftningsbehörighet och det följer helt självstyrelsesy-

stemet. Vi följer vår egen lagstiftning, vi bedriver inte någon aktiv marknads-

föring och vi har information på våra webbsidor på engelska, svenska, finska, 

spanska och från och med februari på ryska och estniska. PAF-verksamheten 

bedrivs för att förnöja folk som tycker om att spela. Verksamheten bedrivs 

också med stort ansvar. PAF har inrättat en spelansvarsförsäkring som inte 

någon annan har, vad jag känner till. PAF:s inkomster går till tredje sektorn, 

till all frivillig verksamhet, till idrotten och till kulturen, alla väldigt viktiga för 

Åland.  

Jag håller med landskapsregeringens sista mening här, att PAF ska ha fort-

satt goda verksamhetsförutsättningar. Men det är mycket till oss själva att se 

till att vi har dem. 

Jag håller med lantrådet om att lagen om hemkommunerna kan ställa till 

problem i framtiden, det är inte alls omöjligt. 

En annan viktig fråga för centern är tillträde för åländska studerande i 

svenska högskolor. Vi hoppas att man lyckas få ett klarläggande som håller 

längre än några terminer. Det här är svåra frågor. 

Punkt 13, förnyelsebar energi är också en stor centerfråga. Man har pro-

cessat med staten på olika sätt, som vi känner till. Man har försökt att komma 

med inmatningstariffsystemet. Det har varit positivt till viss del. Nu visar det 

sig, för det första, att det inte är helt klart. Vi kanske får förtydliganden här 

idag. För det andra vet man redan att våra vindkraftbolag och Mariehamns 

Energi inte kommer att få ta del av accis återbetalning som man får i riket. 

Det här är en försämrad situation för våra bolag. Det är ju synd, för det här 

kan vara ganska länge, t o m till hösten. Kanske minister Roger Eriksson kan 

redogöra lite för hur det ser ut? Om inte, så uppmanar jag självstyrelsepoli-

tiska nämnden att undersöka det här. Nog är det synd om man nu under hela 

året går miste om återbetalningen av accisen, vilken man tydligen har lyft 

bort ifrån oss, medan de finska konkurrenterna har det. Det här är ju viktiga 

frågor. Jag håller också med om att förnyelsebar energi inte bara är el utan 
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också värmeproduktion. Där har vi för centern det viktiga flisstödet som ser 

till att man tar vara på gallringsvirke. Vi har också ÅCA:s bioenergiprodukt-

ion som också är en stor värmeproduktion. Man måste komma ihåg det här 

och se till att man får en helhet. 

När jag hörde på lantrådet så förstår jag att man i den här redogörelsen 

mest har gått in för vindkraftsinmatningssystemet och därför lämnat de 

andra på sidan. Kanske självstyrelsepolitiska nämnden kan titta på det. Tack.  

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag tackar för de orden från centergruppen. De står 

bakom regeringsarbetet från punkt till punkt.  

Angående punkt 12, förnyelsebar energi, från regeringens sida är vi 

mycket medvetna om den här accisproblematiken i och med att Åland 

har lyfts bort ur systemet. Vi har också tittat närmare på hur man skulle 

kunna göra det här. Frågan hänger intimt ihop med hur det nya syste-

met kommer att bli med inmatningstariffer och på vilket sätt vi kommer 

med i systemet. Jag har på tjänstemannaberedning haft två-tre olika 

scenarier för att gå vidare med den här frågan. Om det drar ut på tiden, 

vilket det eventuellt kanske gör i och med att det finska systemet också 

ska godkännas av kommissionen, så kan det hända att vi måste hitta på 

egna lösningar. Den politiska diskussionen ska vi ta i regeringen så 

småningom om det blir aktuellt.  

Summan som våra åländska aktörer går miste om är cirka 400 000-

500 000 euro. Så det är en viktig fråga.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag vill bara ha det här klart för mig. Accisbefrielsen har 

tidigare ingått i Finlands budget och vi har tilldelats pengarna från den. 

Men numera finns det inget stöd i Finlands budget för åländska bolag. 

Det är korrekt på det sättet. Det är det här som jag tycker är problema-

tiskt. Det är bra om man kan reda ut det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Talman! När man läser det här dokumentet och rapporteringen om det i 

massmedia så blir det lite som i Olrogs visa att allting kan säljas med mör-

dande reklam. Man kan lägga till; "kom och köp centerns och liberalernas 

självstyrelsepolitik". Jag vill påstå att den känslan att kommer igen under 

många punkter.  

Jag kommer att ha lite kommentarer i smörgåsbordsform. Vissa saker 

smakar gott, det ska jag tillstå. Det är också mycket som ger en besk efter-

smak. Vi ha lite känsliga smaklökar i vårt parti när det gäller det här politik-

området, som är väldigt viktigt, självstyrelsepolitiska frågor som väsentligt 

berör landskapets författningsenliga rättigheter. 

Jag börjar på sidan 2, där kanske den allra beskaste smaken infinner sig 

nämligen under punkt 2.2. Jag har tidigare ifrån denna talarstol varit ytterst 

kritisk till hur man har hanterat de här frågorna ifrån landskapsregeringens 

sida.  
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Herr talman! Det här är utan tvekan den här valperiodens största politiska 

misslyckande, när man inte tog vara på det moment, den kunskap och den 

enighet som fanns i den parlamentariska kommittén som tillsattes den 22 

april 2008. Av de 24 punkter som kommittén föreslog har man i princip end-

ast åtgärdat en punkt och det blev fel, tyvärr. Det här har vi diskuterat tidi-

gare i en spörsmålsdebatt och flera gånger här i lagtinget. Det här kunde ha 

retts upp, men man har fortfarande valt att inte prioritera det högre. Det 

jobbas på det, det kommer osv. Men vi ser ingenting och vi ser ingen föränd-

ring, åtminstone inte vi som är på den här sidan av regeringsstängslet. Det 

här blir, tyvärr, nästa landskapsregerings och nästa kansliministers sak att 

reda upp. Vi måste alla vara överens om att det måste bli en ny kansliminister 

när man hanterar en sådan här viktig sak på det här slapphänta sättet. Om 

någon vill veta mer kritik så kan man läsa mitt tidigare anförande i 

spörsmålsdebatten. 

När det gäller punkt 2.4, lagstiftningsbehörigheten avseende standardise-

ring så har det dubbla dimensioner. Det som redogörs för här är problem i 

sig. Framförallt är det självstyrelsepolitiskt problematiskt när Högsta Dom-

stolen tar sig friheter att tolka självstyrelselagen när verkligheten har ändrat. 

Det sätter fingret på att vi kanske inte borde ha strukit begreppet förklaring 

ur vår författning då 1999 när lagtinget beslöt att göra det. Eftersom förut-

sättningarna har ändrat så måste ett juridiskt tomrum fyllas och det gör 

Högsta Domstolen på fel sätt. Ser man på Ålands kontra Finlands konstitut-

ion så för Ålands del är det Högsta Domstolen som tolkar ut konstitutionen, 

men i Finland är det grundlagsutskottet som gör det. På det viset har vi en 

mer rättssäker förvaltning. När sådant här uppstår borde man ju inte kunna 

tolka självstyrelselagen på det här viset. Det är ytterst allvarligt. Om man föl-

jer den tolkning som Högsta Domstolen nu har gjort så kan man de facto slita 

ut bra många sidor ur lagboken, alla tekniska detaljbestämmelser som finns i 

vår lagbok. Det är verkligt illa. Det som smakar gott här är den här slutsatsen 

som sista meningen säger; "en ändring av självstyrelselagen i berört avse-

ende måste därför fås till stånd så fort som möjligt". Det är jätteviktigt att 

det är klargörs så att man förtydligar självstyrelselagen. Inte genom detta sätt 

som Högsta Domstolen tvetydigt, otydligt och på flera sätt felaktigt har gjort. 

Man har ifrån Högsta Domstolen närmast gått upp i falsett över de här sa-

kerna, vilket jag inte tycker att är lämpligt för ett sådant organ, om man får 

vara lite kritisk mot Högsta Domstolen som alltid har rätt även om de har fel.  

Om jag bläddrar vidare står det en del om svenska språket, punkten 4. Det 

står som vanligt också om de problem som inte blir färre, tvärtom de blir fler. 

Vi är alla överens om att det här är inte bra, för att citera en före detta lag-

tingsledamot, chefredaktör. Det är inte bra när utvecklingen bara går åt ett 

håll hela tiden, tyvärr. Jag tror att man måste kräva nya lösningar. Det blir 

inte bättre. Omgivningen, problemkontexten blir bara värre och värre. Det 

blir bara mindre och mindre svenska. Här måste man få vad man kunde kalla 

ett "försämringsoberoendegränssnitt" mellan Åland och Finland som funge-

rar i alla väder och som fungerar till med den dagen Finland är helt ensprå-

kigt finskt, vilket redan, tyvärr, finns på många politikers karta inför kom-

mande riksdagsval. 

Särskilt tydligt är detta när man i punkt 4.2 påstår att det är en stor fram-

gång när man har fått de allmänna kollektivavtalen på svenska. Det är en ab-

solut självklarhet. I kollektivavtalen ingår i lagstiftning, det ingår bestämmel-
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ser som direkt är delegering från lag. Det vore väl märkligt om inte de över-

sattes till svenska. Nej, det är någonting som man måste kämpa för. Land-

skapsregeringen måste kämpa, lagtingsorgan i sina kontakter måste kämpa, 

riksdagsledamöter måste kämpa och riksdagsgrupper måste kämpa för en 

sådan självklarhet. Det säger bara hur illa det står till. 

Sedan kort om landskapets inflytande i EU. Det har seglat upp någon ny 

tro igen att Åland skulle få en parlamentsplats. Där kan jag bara säga att vi 

har haft två chanser att kräva en parlamentsplats och de har vi försuttit. Glöm 

att det här skulle fungera! Det här är att slå blå dunster i sådana som man vill 

slå blå dunster i. Den här lösningen kommer inte att ge oss någon parla-

mentsplats. Bästa lagtingsmajoritet, ni försatte den möjligheten när ni rös-

tade ja till Lissabonfördraget utan att de inflytandefrågor som då var aktuella 

var på plats. Det kan jag säga många gånger ännu, för så var det. 

Sedan har jag inte så mycket att säga om gränsbevakningsväsendet. Där 

har det varit en tråkig utveckling, men vad kan vi göra? 

Punkt 10.4, stödet för bredbandsutbyggnad är i praktiken en nullitet. Vad 

som däremot inte är en nullitet och vad som skulle vara väldigt betydelsefullt 

är om man skulle kunna ta fram en kartläggning på alla kablar i statlig ägo, 

alla optiska fiberkablar som finns i skärgården. Det finns många, både offent-

lig och kända och mera eller mindre hemliga kablar. Man borde ifrån land-

skapets sida försöka förhandla om att kommunerna kunde få ta del av de kab-

larna. Det finns massvis med ledig kapacitet som går till skärgårdsöarna.  

Överallt finns bredband till skärgården, bara man skulle ta fram det. Hittar 

man dem inte i officiella sammanhang så kan man titta på WikiLeaks, där 

finns det listor på alla de här anläggningarna. Kanske landskapsregeringen 

skulle ta på sig den rollen att man med gränsbevakningsväsendet och andra 

statliga myndigheter förhandlar om att få tillgång till kapacitet ut till de här 

öarna, främst sydöstra skärgården, som inte har bredbandskapacitet. 

Till sist vill jag säga om punkt 13 som har lite tokig numrering, 13 är ju 

oturstal. I den här frågan tror jag tyvärr att vi har att se fram emot en hel del 

otur ännu. Det gäller stödet till förnyelsebar energi. Den är också ett tvådelad. 

Det nya feed-in systemet är en sak, där är vi långtifrån i mål ännu. Frågan är 

om vi kommer i mål före riksdagsvalet eftersom det här är politiskt känsligt. 

Den andra delen, som ltl Gun Carlson tog upp, är den befintliga stödformen 

där man får tillbaka den el-accis man har betalat, en accis återbäring. Tidi-

gare har de åländska elproducenterna fått stödet tillbaka via tullen från stats-

budgeten. Nu byts behörighetsområdet till energistöd. Då är det energimark-

nadsverket som sköter om det. Det är inte länge en sak som är riksbehörighet 

här på Åland, utan det är vår behörighet. Då borde landskapet absolut ha 

kommit emot ifrån första stund med motsvarande stöd och inte försämra så 

här kraftigt för de åländska vindkraftproducenterna. Det är som om man inte 

riktigt skulle ha förstått hur det här är uppbyggt, varför det ändrar och varför 

det blir så här. Det minsta man kan göra är att ge utfästelser nu att det här 

ska vi reda upp och att stödet kommer att ges retroaktiv så att det inte för-

sämras. Från nyårsafton och framåt så ska de här stöden vara åländska, om 

man under det här året får till en sådan lagstiftning och betalar ut det. Man 

kan också betala ut stöden på basen av regeringsbeslut som man har gjort ti-

digare utan lagstiftning i botten. Men det måste göras. Om man tar bort den 

här stödformen, på basen av vilken man har gjort investeringarna, så försvin-

ner hela lönsamheten. De här aktörerna kan inte heller fundera på nya inve-
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steringar om man inte har det här i botten. Det är absolut viktigt med den här 

ersättande lösningen. Det är under all kritik att man inte har kommit med 

den lösningen. Jag trodde att det skulle vara med i budgeten för 2011, vilket 

det inte var. Sedan trodde att det skulle komma i tilläggsbudgeten och där är 

det inte, vad jag har kunnat se i alla fall. Det borde redan ha varit här i lag-

tinget. Men det går fortfarande att reparera. Jag hoppas att man tar det här 

på största allvar och sätter sig ner runt regeringsbordet och hittar på en lös-

ning. Det är inte så att vi bara kan nämna den här utvecklingen i högstämda 

tal och vid fina stunder. Vi måste också vara beredda här i lagtinget att ta de 

mått och steg som krävs för att gynna den här utvecklingen, åtminstone så att 

vi inte försämrar, vilket nu är fallet tyvärr. Tack.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! En kort kommentar till kollegan Sundmans åsikt om 

Högsta Domstolens roll i självstyrelsesystemet; domstolen har rätt fast 

den har fel. Man brukar istället uttrycka det att i den här typen av sy-

stem som vi har med oberoende domstolar så behöver inte det som en 

Högsta Domstol säger vara rätt, men tills det har ändrats så gäller det 

som domstolen har sagt. Det som gör frågan ännu mer speciell i vårt 

självstyrelsesystem är att republikens president inte är bunden av 

Högsta Domstolens avgöranden. Exempel på en sådan beslutsmakt hos 

republikens president har vi också kunna lägga märke till när hon har 

gått emot Högsta Domstolens uppfattning. Så där pessimistiskt som kol-

legan Sundman uttryckte sig brukar jag inte vilja göra. Domstolen är 

inte sämre än att också den kan ändra sig. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! I det här fallet blir det rätt pessimistiskt om man nu skulle 

följa det här, vilket vi under inga omständigheter kan göra. Det är väl-

digt tragiska följder för självstyrelsens behörighet. Man kan nästan säga 

att det är ett misstag från Högsta Domstolens sida att uttrycka sig så här 

otydligt. Det som man har sagt gäller till det ändras. Därför är det myck-

et viktigt att understryka den slutsats som man kommer till i meddelan-

det, att det här måste ändras så fort som möjligt för att inte riskera 

självstyrelsens behörighet.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Ja, ännu bedrövligare hade det blivit om självstyrelselagen 

hade varit en grundlag såsom man egentligen i tiden planerade att den 

skulle vara. För då hade tolkningen av självstyrelselagen exklusivt suttit 

i ett politiskt organ, dvs i riksdagens grundlagsutskott. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Om man går tillbaka till den gamla rättsordningen och be-

greppet förklaring så skulle det ha gett en möjlighet att i sådana här fall 

inte utan lagtingets samtycke förklara självstyrelselagen. Det här hand-

lar om det fall där verkligheten har ändrat och lagen inte täcker upp de 

olika förändringarna. I vissa former kan nog en politisk tolkning vara 

bra, bara det är rätt politiker, särskilt när det gäller självstyrelselagen. Så 

är det ju i princip i övrigt, när självstyrelselagen ska ändras krävs det 
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lagtingets samtycke. I det här fallet borde det också krävas det när man 

täcker upp områden som inte fanns när lagen ursprungligen stiftades.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Det här dokumentet är av den karaktären att lagtinget är väldigt 

viktigt i alla de här frågorna som är av konstitutionell art. Jag tycker att man 

med lite perspektiv på den här mandatperioden ändå kan säga att lagtinget 

har tagit väldigt mycket initiativ. Kanske det inte är riktigt så som det ska 

fungera i det parlamentariska systemet, där man ändå har en vald landskaps-

regering som ska hålla det politiska ledarskapet och driva frågorna framåt. 

När man tittar på det här dokumentet så ser man att det är i lagtinget som 

väldigt mycket av politiken görs. Det är också här som många av de nya 

idéerna kommer fram. Det är lite kännetecknande för nuvarande landskaps-

regering att man har en ganska tjänstemannamässig inställning till många 

frågor. Man betonar processer, man beskriver möten som har hållits, männi-

skor som man har träffat, brev som har skrivits, snarare än de politiska målen 

och tidtabellerna för när frågor ska vara drivna i hamn.  

Här är i redogörelsen finns några goda exempel på det. Det var lagtinget 

som väldigt resolut bestämde att begreppet minister skulle införas istället för 

landskapsregeringsledamot. Det här var den snabbaste vägen till att få ett re-

sultat.  

Jag kommer att gå igenom det här dokumentet i kronologisk ordning. Un-

der kapitel hembygdsrätt, jordförvärvsrätt och näringsrätt vill jag hävda att 

det nästan är ett kapitel som saknas angående hur den här processen har va-

rit och vad som har hänt i frågan. Vi vet alla att landskapsregeringen antog 

riktlinjer i ett principdokument för hur man skulle förhindra försäljning av 

aktier där personen ifråga inte har rätt till jordförvärvstillstånd. Processen 

var den att samrådsförfarandet gjordes i efterhand. Regeringen tog beslut den 

7 juni och man kom till självstyrelsepolitiska nämnden för samråd i augusti. 

Där fick man ju de facto bakläxa. Nu står det; "landskapsregeringen har in-

lett ett arbete med att precisera riktlinjerna." Man skulle gärna vilja veta var 

frågan ligger just nu? Kanske landskapsregeringen kan beskriva det? Annars 

hoppas jag att nämnden kan titta på frågan närmare. 

Vad gäller reformering av självstyrelsesystemet tycker jag att det är en 

spännande tid vi lever i nu. Det var mycket bra av vtm Gunnar Jansson och 

alla de ledamöter som satte i den parlamentariska kommittén att komma 

fram till ett bra betänkande och dessutom ett enigt betänkande. Här finns nu 

en vision och en färdplan för hur självstyrelsepolitiken kan föras. Jag upple-

ver att den är realistisk. Man går nu över till ett samrådsförfarande mellan 

Åland och riksmyndigheterna. 

Inom socialdemokraterna har vi tänkt föra frågan vidare vid ett gemen-

samt seminarium med ledningen för SDP i Finland i månadsskiftet februari-

mars. Vi kommer att ha ett Ålands seminarium och bl.a. titta vidare på den 

här frågan. Vår uppfattning är att man i från deras sida är beredda att tillsätta 

en politisk kommitté. Vi tycker för vår del att det ska vara en politiskt tillsatt 

kommitté med politiskt ansvariga som ser till att föra frågorna framåt. 
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Vad gäller svenska språket lyfte ltl Gun Carlson upp hur viktigt det är att 

de åländska partierna håller en bred kontaktyta och många diskussioner med 

rikspartierna om betydelsen av det svenska språket och dess ställning, sär-

skilt i förhållande till Åland. Det är viktigt att ställa tydliga krav. Ett exempel 

där det har gått i rätt riktning, vilket vi får vara glada för, är just de allmänna 

kollektivavtalen. Där har många människors arbete, på många olika nivåer, 

lett till ett positivt resultat. Jag vill tacka landskapsregeringen för det som 

man har gjort här men också de fackliga organisationerna och andra politiker 

på rikssidan som har bidragit till att det här har fallit så väl ut. Jag vill även 

tacka den åländska riksdagsledamoten för hennes insatser. 

I den sista budgetbehandlingen i riksdagen blev en budgetmotion skriven 

av Maarit Feldt-Ranta godkänd. Det är ett brett samarbete som har lett till 

den här frågans lösning.  

I samband med den här debatten i fjol lyfte jag särskilt upp frågan om 

NATO:s militärövning Norden Coast, som hölls i september. Det vore bra om 

man som information till lagtinget kunde komma med någon form av åter-

koppling från landskapsregeringens sida, några korta reflexioner om hur öv-

ningen utföll och huruvida de åländska särrättigheterna respekterades. Det 

hade varit på sin plats att ge bara några korta raders uppföljning. Jag hoppas 

att vi i nämnden kan titta närmare också på den frågan.  

En annan fråga som vi också lyfte var frågan om kärnkraftsavfallet och 

dess förvar som nu är aktuellt på båda sidor om Åland, i Olkiluoto och i 

Forsmark. Lagtinget uppmanade landskapsregeringen att inhämta kunskap i 

frågan för att kunna bevaka ålänningarnas intressen. Jag tror att det är skäl 

att ännu en gång även där få någon slags återkoppling. Nu står det inte 

någonting alls om detta i årets redogörelse om man ifrån åländsk sida har 

deltagit vidare i den processen och om det har kommit fram någon ny in-

formation. Jag har förstått att man nu har konstaterat att förvaringssättet i 

kopparkapslar, som man har fört fram som en modell, kanske inte är en håll-

bar lösning. Jag hoppas att också nämnden kan titta närmare på den frågan.  

En annan fråga som lagtinget aktivt har lyft upp och som är en viktig fram-

tidsfråga, men som landskapsregeringen av någon anledning inte har velat ta 

till sig, är frågan om Ålandshavskommissionen. Det var ursprungligen ett ini-

tiativ som togs av socialdemokraterna, en hemställningsmotion med Barbro 

Sundback som första undertecknare. I det betänkandet som man gjorde i 

självstyrelsepolitiska nämnden vid förra redogörelsen uppmanade man land-

skapsregeringen att undersöka möjligheterna vidare för att inrätta ett gräns-

samarbete mellan Åland och Sverige i likhet med de modeller som finns t.ex. i 

Öresundskommittén. Det stod ingenting i årets budget om det och det är hel-

ler inte nämnt i den här redogörelsen. Jag tycker att det här är en väldigt god 

tanke och en positiv idé som på alla sätt är framtidsorienterad och väldigt vik-

tig att gå vidare med.  

Slutligen vill jag förundra mig lite över att man under kapitel 10.2, det 

ekonomiska systemet och beskattning, väljer att lyfta fram en ny kommunal-

skattelag. Jag har lite svårt att förstå kopplingen till redogörelsen som ska ta 

upp mera konstitutionella frågor. Min bedömning är att den här frågan 

kanske inte är relevant för det här dokumentet. Kanske landskapsregeringen 

har någon annan tolkning och kan ge ett svar på varför man har valt att ta 

upp det? När frågan nu är nämnd så är jag lite förvånad över vad som är den 
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uttryckliga målsättningen med kommunalskattelagsförändringen och varför 

processen, i så fall om den angelägen, går så långsamt? 

En fråga som gäller skatter och som jag tycker är betydligt relevantare, 

men som jag inte klandrar landskapsregeringen för att inte ha med i det här 

dokumentet eftersom det blev aktuellt efter att dokumentet har författats, är 

frågan om huruvida samfundsskatten fortsättningsvis ska gå till kommuner-

na eller om det är någonting som staten kommer att lägga beslag på. Jag 

tycker att det är en oerhörd viktig fråga. Särskilt för Mariehamns stad är det 

mycket viktigt att det här systemet bibehålls. Annars tar man bort kommu-

nernas incitament och motivation att driva en aktiv och framsynt näringspoli-

tik. 

Det var några reflektioner ifrån min sida. Tack, herr talman.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Ärendet kommer att behandlas i självstyrelsepolitiska nämn-

den. Det kan finnas skäl för att i remissen flagga för de frågor som vi särskilt 

önskar behandla i nämnden och varför.  

Före det vill jag med stor ödmjukhet anföra ifrån den frisinnade gruppen 

den tacksamhet vi känner till resten av lagtinget för att punkt 2.1, ministerbe-

greppet och punkt 2.3, reformering av självstyrelsesystemet, har fått den ut-

veckling som den har fått och resulterat i den förändring som har kunnat gö-

ras. Vi är glada för det stödet som vi har fått på våra initiativ 

När det gäller reformeringen av självstyrelsesystemet är det ju inte blott 

vårt initiativ, det är flera andra som har drivit den frågan med emfas. Jag vill i 

det här sammanhanget uttrycka en beundran över det arbete som gjordes 

mellan den 5 maj, eller något senare, och den 29 oktober i fjol. Hur man på så 

kort tid kunde få ihop en sådan politisk enighet och så konkreta förslag till en 

utvecklad självstyrelse är närmast fantastiskt effektivt och framgångsrikt. Det 

ledarskap som kommitténs ordförande Gunnar Jansson visade i det sam-

manhanget skall ha berättigad plats i det berömmet. Det resulterade också i 

att vi i stor enighet kunde arbeta fram progressiva förslag för självstyrelsens 

framtid. Jag hoppas att landskapsregeringen ska se det stora värdet i det här 

arbetet och driva frågan med styrka under det knappa år som är kvar av deras 

regerande.  

När det gäller punkt 2.2, hembygdsrätt-, jordförvärvs- och näringsrätt vill 

jag framhålla från den frisinnade gruppens del lite samma tankegångar som 

gjordes från obundet håll. Också där kunde kommittén komma fram till ett 

någorlunda enigt betänkande. Det var blott någon enstaka detalj som man 

inte var enig om, och på lite oklara premisser. Men i alla de stora frågorna var 

det en total enighet och man hade flera progressiva förslag för Ålands ut-

veckling. Landskapsregeringen har inte lyckats föra något av de progressiva 

förslagen framåt. Man har fastnat på en begränsningsfråga som man här re-

dogör för i andra stycket och den misslyckades man med enligt självstyrelse-

politiska nämndens uppfattning. När landskapsregeringen skriver att man 

har inlett ett arbete med att precisera riktlinjerna så är det 1 1/2 år efter den 

här politiska överenskommelsen. Jag håller med ltl Sundman om att det här 

kanske är det största misslyckande i den här landskapsregeringen när det gäl-

ler politiska frågor där det finns en stor och bred enighet. 

Herr talman! När det gäller standardiseringen går landskapsregeringens så 

långt i sin bedömning att man säger att HD:s tvenne avgöranden i frågan är 
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motsägelsefulla och skapar en laglös situation. Tyvärr är inte situationen lag-

lös. Precis som Vtm Gunnar Jansson sade gäller det att försöka följa de beslut 

som domstolen nu har tagit. Som landskapsregeringen konstaterar blir vår si-

tuation då ohållbar och så kan den inte vara. Därför är det någonting som 

man inte kan lämna oklarerat i förhållande mellan självstyrelsen och riks-

myndigheterna. Landskapsregeringen skriver; "en ändring av självstyrelse-

lagen i berört avseende måste därför fås till stånd så fort som möjligt". Vi 

vet att det är en process på många, många år. Det kan vi inte nöja oss med. Vi 

får diskutera i nämnden hur vi ska komma vidare.  

Jag ska inte ta upp varje punkt. Jag hoppar lite till punkten 6.2, gränsar-

betsgruppens betänkande. Det här är ett ärende som jag upplever som ytterst 

genant för rikets myndigheter, ytterst genant! Man har haft en gemensam ar-

betsgrupp som har kommit överens i en relativt stor fråga såsom man såg det 

ifrån rikets sida, inte ifrån åländsk sida. Man kom fram till att vi ska göra så 

här. Det gjordes ett gediget arbete i den här arbetsgruppen. Det klargjordes 

2007 eller 2006? Sedan har de minoritetskrafter som fanns i riket i den här 

arbetsgruppen, närmast representerade av en fraktion inom utrikesministe-

riet, försökt stoppa den här processen och driva den i sin riktning. Man var 

nästan på väg att lyckas eftersom man hade en informell arbetsgrupp, som 

landskapsregeringen här kort beskriver, som kom fram till att man inte ska 

göra som arbetsgruppen vill. I princip är status quo tillfredsställande. Nu 

skriver landskapsregeringen att man har vidhållit sin tidigare uppfattning och 

det är rätt och riktigt. Man har överlagt i självstyrelsepolitiska nämnden och 

förstärkts i sin ställning till den delen. Men, herr talman, tiden går och tiden 

går och det här är fortfarande olöst. Det är genant för Finland. 

Man kan säga att lotterilagstiftningen är ett ärende som är exempellöst. 

Med den långa kamp som har förts och de riksdagsbehandlingar av lotterifrå-

gorna som har varit, särskilt med betoning på den senaste riksdagsbehand-

lingen, så är det beslut som den nya polisstyrelsen tog exempellöst. Man av-

ser att avsluta den spelverksamhet som PAF bedriver i riket. Det är rått och 

klart och tydligt! Det är klart att det har funnits juridiskt underlag för att ifrå-

gasätta PAF:s verksamhet i riket eftersom vi har den kompetensfördelning i 

självstyrelselagen som vi har och det här är frågan om monopolverksamhet. 

Men under åren har man kommit fram till att det som är juridiskt förbjudet 

för Ålands penningautomatförening är en aktiv marknadsföring. När servern 

är placerad på Åland så finns det möjlighet för finska medborgare att spela 

också på den servern, liksom på vilken server som helst i hela världen. Det 

har varit den överenskommelsen som man politiskt har kunnat göra i de olika 

behandlingsomgångarna. Och så väljer ett organ i riket att helt kasta allt detta 

till marken och förklara krig i gentemot självstyrelsen. Det här är också en av 

de stora tunga frågorna som självstyrelsepolitiska nämnden har orsak att ta 

upp. 

Jag ska säga några ord om gränsbevakningsväsendet. Kollegan Johan Ehn 

kommer att ta upp en annan del av den frågan. Jag ska tala om avslutandet av 

Ålands sjöbevakningsområde som ett självständigt område från den 1 januari 

detta år, 2011. Det här som jag nu säger framgår inte av landskapsregeringens 

resonemang. Den här åtgärden har stor betydelse för Ålands demilitariserade 

och neutraliserade status. Av det skälet att gränsbevakningen blev den myn-

dighet som från finsk sida kunde verka på Åland i gränsskiktet mot militär-

verksamhet. Därför har det genom åren understrukits i finsk lagstiftning att 
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det är en civil myndighet. Även om man under senare år i speciallagstiftning 

för den här myndigheten har gjort avsteg ifrån detta så är det fortfarande att 

betrakta som en civil myndighet, även fast vi ständigt måste hålla ögonen 

öppna och vara kritiska till utvecklingen. Avskaffande av Ålands sjöbevak-

ningsområde som ett självstyrande distrikt innebär att man överför all form 

av väsentligt ledning till Åbo, som är ett långt mera militariserat verksam-

hetsområde än vad det åländska har varit.  Med andra ord, ni hör själva vad 

slutsatsen måste bli; detta är allvarligt ur demilitariserings- och neutralise-

ringssynpunkt. Det betyder en ökad praktisk militarisering av gränsbevak-

ningen på Åland.  

Kollegan Johan Ehn kommer att beröra punkt 12. Under punkt 11 finns so-

cialvårdsproblematiken. Problematiken som landskapsregeringen redogör för 

är väldigt stor. Vi har en stor flyttningsrörelse särskilt beträffande äldre per-

soner. När man flyttar mellan rikskommuner så klargörs det i lagstiftningen 

hur ansvaret ska fördelas. Med den här lagstiftningen har vi själva möjlighet 

att klargöra förhållande mellan kommunerna och klienterna vid flytt mellan 

åländska kommuner. Det är helt öppet hur medborgarna och kommunerna 

ska agera vid flytt mellan fastländska och åländska kommuner, som land-

skapsregeringen här skriver. Landskapsregeringen inte har lyckats lösa den 

här problematiken under beredningen i riket. Nu ligger ärendet i riksdagen. 

Det är synnerligen viktigt att det under riksdagsbehandlingen klargörs att vi 

också får en möjlighet för våra kommuner och de klienter som är berörda att 

behandlas rättssäkert och likvärdigt med övriga medborgare.  

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! När det gäller gränsbevakningsväsendet och den fortsatta verksam-

heten här i landskapet har det varit en väldigt olycklig utveckling. Man har 

haft stora sparbeting, man har haft krav på sig att man ska effektivera sin 

verksamhet och därmed måste man minska antalet årsarbeten. Därför har 

man systematiskt effektiverat verksamheten här på Åland och också satsat på 

mobila enheter med nya båtar. Till den delen har vi förstås fått lov att svälja 

det. Man säger att man kommer att sköta det här på ett mycket bra och full-

gott sätt också i fortsättningen. Ålänningarna ska känna trygga. 

Sedan när det har gällt den stora omorganisationen av gränsbevakningsvä-

sendet så har vi ifrån Ålands sida framhållit hur viktigt det är att inte situat-

ionen förändras från idag, att operativa ledningen ska befinna sig här i land-

skapet Åland. Man har givit oss de försäkringarna och så har jag också upp-

fattat att man ska operera. Namnet ändrade till Ålands sjöbevakningsstation, 

med fortsättningsvis ska vi ha en alldeles särskild verksamhet här. Vi är redan 

idag knutna till ett stort område. Man har några stora distrikt, men Åland 

sjöbevakningsstation ska fortsättningsvis styras härifrån, vilket jag tycker att 

är väldigt viktigt.  

Det är viktigt att nämnden nu också följer upp det här. På vårt årliga möte 

med gränsbevakningssystemet har vi begärt att få de långsiktiga planerna be-

skrivna för oss. Då har man beskrivit det på det här sättet. Det här har en väl-

digt stark självstyrelsepolitiskt aspekt, förutom det som ltl Roger Jansson var 

inne på när det gäller demilitariseringen. Det har också med självstyrelsen att 

göra, att de statliga myndigheter som finns i landskapet ska styras av perso-

ner som är på plats. 
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Sedan angående lotterilagstiftningen, när lotterilagen togs fram först från 

ministeriets sida och sedan i riksdagen har politiska diskussioner hela tiden 

förts att status quo ska råda. Vi har också tillförsäkrat oss att det är den poli-

tiska viljan i både riksdagen och regeringen. I den nya tillsynsmyndigheten 

polisstyrelsen har man inte fattat ett beslut, så uppfattar jag. Man har tillskri-

vit oss hur om man tänker och vilken riktning man ska välja och det är alar-

merande. Efter att det här har beskrivits i redogörelsen så har det hållits flera 

möten och det finns ännu inte några beslut i den frågan. Diskussionerna fort-

går om hur man ska tolka lotterilagstiftningen. De har gjort en väldigt märk-

lig och hård tolkning. Tack.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag har sagt det tidigare, jag säger det igen och det är 

ingenting negativt med det egentligen, militären och delvis gränsbevak-

ningen i Finland är bland de duktigaste marknadsförarna av sina syn-

punkter som vi överhuvudtaget har i det här landet. Därför ska land-

skapsregeringen vara väldigt noga när man tar emot information om en 

omorganisation, vilket resulterar i att Ålands sjöbevakning som råder 

från 1 januari det här året har blivit en sjöbevakningsstation. Då måste 

man gå till den särskilda lagstiftning som finns om gränsbevakningsor-

ganisationen som klargör vad som avses med sjöbevakningsområde och 

vad som avses med sjöbevakningsstation och där är skillnaden väldigt 

stor. Om man ifrån Åbo säger att man ungefär kommer att upprätthålla 

samma ledningsfunktioner i landskapet som man har haft tidigare, så då 

tänker man gå mot lagen. Det kan inte landskapsregeringen tro på att 

man kommer att göra. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är i kontakter med den högsta ledningen som man har 

kommit överens om att Åland blir åländsk sjöbevakningsstation och den 

operativa ledningen finns på plats på Åland. Utgångspunkten har varit 

att man ska jobba så.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Då måste man fråga sig vilken betydelse den väsentliga 

lagstiftningen om gränsbevakningen har? Sedan finns det en särskild 

lagstiftning om deras organisation. Där finns de här begreppen klar-

gjorda, om jag inte minns alldeles fel. Avser sjöbevakningen att inte följa 

den lagstiftning som riksdagen har slagit fast när det gäller gränsbevak-

ningens organisation för det åländska territoriets del? 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag kan bara konstatera att det här har framhållits väldigt 

starkt ifrån vår sida och vi har fått bekräftelse på att man tänker jobba 

på det här sättet. Självfallet måste man i nämnden titta på det konkreta 

slutresultatet. Så långt som vi har fört diskussioner så har man varit väl-

digt noga med att bedyra att man kommer att sköta den operativa led-

ningen inom sjöbevakningsstationen på Åland. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag är van men jag tycker ändå det hade varit bra om land-

skapsregeringen kunde ha väntat med att svara på alla frågor som ställs till 

gruppanförandena är avklarade. 

I den första punkten, hembygds-, jordförvärvs- och näringsrätt, hänvisar 

landskapsregeringen i sin text till ett beslut om riktlinjer som man tog den 7 

juni 2010 om; ”att syfta till att förhindra att en fysisk eller juridisk person 

med stöd av aktieförvärv kommer i åtnjutande av rättigheter till fastighet 

som skulle ha förutsatt jordförvärvstillstånd om en juridisk person inte har 

fungerat som mellanhand”. I sista meningen sägs det; ” landskapsregering-

en har inlett ett arbete med att precisera riktlinjerna”. Det är precis som ltl 

Camilla Gunell sade i sitt förtjänstfulla anförande, men det beslut som togs 

den 7 juni i fjol är ju inte korrekt. Det framkom ju spörsmålsdebatten och det 

framkom också i självstyrelsepolitiska nämndens granskning av det här. I 

mars-april 2009, snart två år sedan, lämnade den parlamentariska kommit-

tén sitt betänkande. Det här är den enda punkten, av alla de punkter som 

finns, som landskapsregeringen har expedierat.  

Vi har en tillsatt grupp som håller på att jobba med det här och de försöker 

på landskapsregeringens svårnavigerade hemsida hitta konkreta beslut. Det 

enda man har funnit är just detta från 7 juni. Visst är det ganska patentet, den 

7 juni 2010 svarade man också på ett spörsmål ifrån lagtinget. Visst är kopp-

lingen ganska klar. Man svarar på spörsmålet, hänvisar till det beslut som 

man har tagit samma datum för att man överhuvudtaget ska ha någonting att 

hänvisa till. Beslutet har sedermera visat sig juridiskt inkorrekt. Här framhål-

ler man det som om man skulle jobba med de här frågorna. Nog är det lite 

märkligt. 

Herr talman! Den andra punkten är reformeringen av självstyrelsesyste-

met. Precis som det på ett korrekt sätt sägs i redogörelsen var det en parla-

mentarisk kommitté som tillsattes under sittande talmans ledning. Kommit-

tén klarade av en ganska snäv tidtabell att leverera ett enigt betänkande till 

på köpet. Det var mycket tack vare ordförandes sätt att leda det här arbetet 

som enigheten lyckades uppnås, vilket jag också anser att var trevligt. 

Det som är intressant och lite oklart är hur arbetet med att få in en text i 

nästa riksregerings regeringsprogram framskrider? Det sägs i texten och 

lantrådet nämnde det också i sin presentation att landskapsregeringen har 

olika kontakter med regeringen på rikssidan för att få detta att rulla på. Det 

vore intressant att få reda på vem som konkret riktigt håller i det här arbetet 

och på vilket sätt arbetet rullar framåt? 

Jag noterade att lantrådet med en djup suck nämnde rubriken svenska 

språket. Hon sade att det är problematiskt, att det blir allt svårare. Hon 

framhöll också att det är Finlands ansvar för att få de här frågorna att fun-

gera, vilket jag tycker att är bra.  

Jag har många gånger själv under årens lopp försökt föra en debatt om 

vem som är riktigt äger det här problemet. Är det Åland som ska försöka att 

rädda svenskan i hela Finland? Eller är det Finlands ansvar att kommunikat-

ionen mellan Åland och Finland fungera på svenska? Det är klart att det är 

Finlands ansvar. Jag tycker att det är bra. När man tittar på texten, första ra-

den, jag noterade också att ltl Gun Carlson hade lite svårt att hålla sig allvar-

lig när hon hänvisade till den här meningen: ”Situationen beträffande kom-

munikationen med rikets myndigheter har inte förbättrats under året”. Då 
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har man nog lust att utropa: Hallå, hallå landskapsregeringen vakna! Inte 

förbättrats? Situationen är att vi har en statsminister i Finland som vill byta 

ut det svenska språket mot ryska i vissa delar. Statsminister Kiviniemi före-

faller att ha ett rent agg mot svenskan. Tidigare var det inte politiskt korrekt i 

Finland att kritisera svenskans ställning öppet, men på något sätt verkar det 

som om alla fördämningar nu har släppt. Sannfinländarnas framgångar har 

skapat panik i ganska stor utsträckning. Allt som är annorlunda är farligt, om 

det så är invandrare eller svenskspråkiga. Svenskspråkiga hänförs också till 

samma grupp. Till och med socialdemokraterna på rikssidan pratar om att 

invandrarna tar våra jobb. Det är onekligen lite ovanligt. Det är klart att det 

finns ett historiskt beting, ett agg, mot svenskan på den finska sidan. 

Tittar man på SFP så förefaller det, åtminstone i reportagen i Hufvud-

stadsbladet, som det sakta men säkert är ett parti som är på väg att brytas 

sönder. Jag tänker då på debatten om att man ska slopa den obligatoriska 

undervisningen i svenska. Det hänvisas till att det är mysgubbar som tycker 

så. Mysgubbar är tydligen sådana som vill vara till lags. Vi hade också en av 

dessa mysgubbar här när språkrådet ordnade ett seminarium i september. 

Det tog inte många minuter innan den mysgubben var inne på att man borde 

ha finskspråkiga dagis och skolor på Åland för att man inte skulle reta upp 

majoriteten.  

Herr talman! Jag har noterat att lantrådet har ändrat fokus. Man pratar 

inte mera så mycket om att göra gemensam sak med finlandssvenskarna, att 

man ska rädda svenskan i Finland. Man har mera börjat fokusera på Ålands 

problem och det är bra. Enligt mitt förmenande är det nog ganska långt kört 

för svenskan i Finland.  

Detta som var uppe tidigare, den partsammansatta arbetsgruppen med 

uppdrag att avge konkreta förslag på hur det självstyrda Åland kan kommu-

nicera på svenska med staten samt hur ålänningarnas svenska service ska 

tryggas, jag förstår nu att det inte ens har gått iväg ett brev ännu. Man har 

inte fått någon respons utan snarare tvärtom, sade lantrådet. När man läser 

den här texten så får man lätt den uppfattning att det här är någonting som 

man redan jobbar ganska konkret med.  

Det var det om svenska språkets situation. Som jag har sagt flera gånger ti-

digare hoppas jag att man ifrån landskapsregeringens sida lägger i en växel 

till och inte tror att språkrådet ska lösa de här frågorna, för då blir det nog 

inte så mycket. 

Följande fråga som jag vill ta upp är landskapets inflytande i EU. Där sägs 

det i texten om förändringarna i subsidiaritetsprincipen att vi nu har möjlig-

het att via den finska riksdagen göra vår röst hörd. När det gäller talerätten 

kom vi halvvägs. Vi har möjlighet att föra vår talan när det passar riksmyn-

digheterna. EU-parlamentsplatsen och ministerrådsdeltagande är fortfarande 

oklara. Lantrådet nämnde om att det har noterats i ett protokoll om Ålands 

demilitarisering och neutralisering status. Jag håller med lantrådet att det är 

en framgång och att det är bra. När det gäller det konkreta inflytandet så 

återstår det mycket ännu. 

När det gäller EU-parlamentsplatsen så säger landskapsregeringen så här; 

”landskapsregeringen har under år 2010 fortsatt arbetet med att landskap-

et Åland ska tillerkännas representation i EU-parlamentet.” Utöver det som 

lantrådet sade i sin presentation så undrar jag om det finns dess mera kon-
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kret som man har gjort än det som står här i en allmän mening och det som 

sades i presentationen?  

Följande mening är intressant; ” i de fortsatta kontakterna med riksmyn-

digheterna vidhåller landskapsregeringen alltjämt att statsrådet ska upp-

fylla de förpliktelser som stadgas i dess principbeslut, särskilt med beak-

tande av representationen i EU-parlamentet.” Ska man tolka att man ifrån 

riksmyndigheternas sida inte riktigt vill kännas vid det här? Var det ett pap-

per som producerades för att lura majoriteten av Ålands lagting att rösta ja 

till Lissabonfördraget och det har inte haft mera förpliktelser efter det? Det är 

märkligt när man säger att landskapsregeringen alltjämt försöker att statsrå-

det ska uppfylla de förpliktelser som man utgav. 

Även följande mening är enligt mitt förmenande lite svårförståelig. ”Land-

skapsregeringen har fortlöpande upprepat kravet att statsrådet arbetar på 

EU-nivå för att landskapet erhåller representation i EU-parlamentet”. Men 

vi vet alla att platserna är nationellt fördelade. Det här är en nationell fråga. 

Det är inte någon idé att ta del i riksmyndigheternas skådespel när det gäller 

att utverka en extra plats för Åland i EU-parlamentet. Det här är en nationell 

fråga. Jag undrar hur man riktigt tänker ifrån landskapsregeringens sida när 

det gäller den här meningen? 

Herr talman! Det sista området som jag tänkte ta upp handlar om det eko-

nomiska systemet och beskattningen. Också här har jag lite samma tankar 

som ltl Gunell. Det pratas om den arbetsgrupp som är tillsatt om att utarbeta 

ett nytt förslag till kommunalskattelagen. Det sägs så här;” i uppdraget ingår 

även att definiera det avdrag som ska tillämpas i den åländska kommunal-

beskattningen och föreslå till vilka delar kommunalskattelagen ska utgöra 

en så kallad blankettlagstiftning”. Nog är det här en så pass viktig lagstift-

ning att det egentligen inte borde vara en blankettlagstiftning, samtidigt för-

står jag problemet. Vi har inte den totala beskattningen, vi har inte ens ett 

eget uppbördssystem. Troligtvis sitter vi kvar ännu ett bra tag i detta. Det 

sägs också; ”ett av målen är att åstadkomma en skatteväxling mellan den 

kommunala inkomstbeskattningen och fastighetsbeskattningen”.  I likhet 

med ltl Gunell är jag lite frågande att man lägger ner så mycket arbete med 

det här. Det är lite samma med snacket om en kommunreform. Nog bör man 

ju ha beskattningen i sin helhet, likväl som de olika skattesatserna är kom-

municerande kärl så är också kommunalbeskattningen och statsbeskattning-

en, förhoppningsvis landskapsbeskattningen framöver, kommunicerande 

kärl. Det är väldigt svårt att få något dess mera framåtsyftande till stånd före 

man har fört över den totala beskattningsrätten till Åland. Det är någonting 

som jag uppfattar att faktiskt alla partier numera står bakom med tanke på 

det arbete som presenterades i oktober ifrån den parlamentariska kommit-

tén. Jag är lite frågande till att man lägger ner så pass mycket arbete på en li-

ten detalj i det här sammanhanget, så som jag det. 

Den sista frågan gäller den sista meningen i detta stycke; ” landskapsrege-

ringen har presenterat underlag för finansministeriet enligt överenskom-

melse.” Det framgår inte vad det är för underlag och enligt vilken överens-

kommelse. Följande mening lyder så här; ”processen kommer att få fortgå i 

syfte att avräkningsgrunderna ska justeras”. Vi har uppfattat att finansmi-

nistern tidigare har sagt att man inte vill störa övertagandet när det gäller ut-

ökningen av den åländska behörigheten genom att krångla med avräknings-

grunderna, så har jag uppfattat det tidigare uttalandet. Här är två meningar 
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som är ryckta ur sitt sammanhang. Om det är så att landskapsregeringen job-

bar med full kraft i syfte att avräkningsgrunderna ska justeras så har jag 

ingenting emot det. Jag tycker det är två skilda saker och det är någonting 

som borde ha gjorts för länge sedan. Men jag får inte riktigt klarhet i hur 

landskapsregeringen ser på det här?  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag vill ta avstånd ifrån ett mycket lösryckt påstående från 

ltl Anders Eriksson där han säger att socialdemokraterna i riket skulle 

ha sagt att människor som kommer från andra länder jag tar jobben av 

finländarna. Jag antar att han avser en diskussion där riksdagsman He-

inäluoma konstaterade att socialdemokraterna inte vill underlätta för 

arbetskraftsinvandring i Finland så länge man har så stor arbetslöshet. 

Samt Heinäluomas ställningstagande, som inte är någonting nytt för so-

cialdemokraterna, att om man tar in arbetskraft från andra länder ska 

de få betalt enligt gällande kollektivavtal och de ska ha samma rättighet-

er som finländska arbetare. Det har vi problem med också på Åland, dvs 

man utnyttjar arbetskraft. Det tar socialdemokraterna avstånd från. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tycker det är bra med sådana repliker att om det sägs felaktigheter 

så ska det rättas. Min källa är en artikel i Huvudstadsbladet, hur trovär-

dig den nu är. I artikeln uttalade man sin förvåning över att också soci-

aldemokraterna lite har fallit in i som trall som centerpartiet, samlings-

partiet, påhejad av samfinländarna, att invandringen ska skärpas till yt-

terligare. Samtidigt tror jag att vi alla vet här på Åland och förhopp-

ningsvis vet också Finlands riksdag att det behövs arbetsinvandring om 

man ska klara av bara en sådan utmaning som äldrevården framöver. 

Det var mot den bakgrunden som jag blev förvånad när jag läste den här 

artikeln, att även socialdemokraterna på rikssidan, som jag uppfattar 

som lite mera toleranta än andra partier när det gäller de här frågorna, 

börjar falla in i lite samma trall. Om min källa hade fel så hade jag i så 

fall också fel.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tror faktiskt inte att man ska tro på allt som står i Hu-

vudstadsbladet, speciellt inte när det gäller socialdemokraterna. Det kan 

jag, efter ett långt liv, intyga. 

Det är alldeles klart att arbetslösheten i Finland är så hög att det är 

svårt för ett parti som ska slå vakt om sysselsättningen att öppna alla 

fördämningar och säga; ”kom in bara, här finns det jobb”. Det är i hu-

vudsak en sådan fri invandringspolitik av arbetstagare som man är emot 

under dessa tider.  

Sedan är situationen på Åland kanske den motsatta som i Finland. Vi 

har inte haft arbetslöshet på cirka 30 år. Det gör att vår integrationspoli-

tik fungerar. När det inte finns arbete då är det svårt att föra integrat-

ionspolitik, det tror jag att vi kan vara eniga om. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Absolut, ltl Sundback, det kan vi vara eniga om. Jag har också ganska 

mångårig erfarenhet av att man inte ska tro på allt som står i media, det 

kan vi också vara eniga om.  

Det som bekymrar mig är den utveckling som sker på den finska si-

dan inom politiken och det är jag inte ensam om tror jag. Allt som är lite 

främmande, om det så är invandrare eller svenskspråkiga, uppfattas 

som ett hot och någonting som man ska motarbeta. I den situationen är 

det ju väldigt viktigt att det finns motpoler. Jag uppfattar att svenska 

folkpartiet och Astrid Thors är en av få som har ställt sig upp och sagt att 

det finns andra sanningar än den som hörs mest. Mot den bakgrunden 

reagerade jag också, jag hoppades att socialdemokraterna kunde sälla 

sig till den skaran som var en motpol. Jag ska forska mer i ämnet, hur 

det förhåller sig.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Med många av de här frågorna som behandlas i redogörelsen är det 

faktiskt en process och det är olika möten och olika skrivelser som leder fram 

till olika resultat.  

När det gäller parlamentsplatsen har vi ifrån Ålands sida kämpat med den 

frågan under många år. Det är fortsättningsvis en process som fortgår där vi 

lyfter upp den frågan i olika sammanhang. Jag tror väl, som ltl Anders Eriks-

son, att slutgiltigt behöver vi hitta en nationell lösning. Det pågår också fak-

tiskt en process på EU-nivå där Europaparlamentet just nu behandlar sam-

mansättningen av Europaparlamentet och platsfördelningen. Det här ligger i 

det konstitutionella utskottet, som jag tror att det heter. Där har vi kontakter 

med dem som jobbar med det här genom att vi har en fot inne i parlamentet. 

Vi försöker få in vissa ändringar där. Sedan kommer beslutet slutgiltigt att tas 

av ministerrådet. Vi försöker också påverka Finlands regering att de ska göra 

som de har sagt i principdokumentet; verka för det här på europeisk nivå. Det 

pågår faktiskt en sådan process, vi följer den väldigt noga och gör vad vi kan 

för att påverka att den går i rätt riktning. 

Sedan var det frågan om det ekonomiska systemet. Angående sista me-

ningen under 10.2, ”landskapsregeringen har presenterat underlag för fi-

nansministeriet enligt att överenskommelsen”. Man har ofta först en politisk 

diskussion och kommer överens om att nu tar vi steg vidare i en viss riktning, 

så har vi gjort med finansministern. Vi går vidare och tittar över avräknings-

grunderna och förhoppningsvis också korrigerar dem. Vi skulle då i första 

skede överlämna underlag till finansministeriet, vilket har skötts på tjänste-

mannanivå. Det är det arbete som har gjorts. Nu vidtar det fortsatta arbetet 

med det här.  

Sedan vill jag igen påminna om, när en del tar upp att landskapsregeringen 

inte har mål och visioner, att det här är en redogörelse över historien, det som 

har hänt fram till den 31 oktober. Det arbetet finns med. 

Sedan har det varit så många andra frågor gentemot finansministeriet, 

som t.ex. reservkraftskabeln och feed-in systemet som också finansministe-
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riet har varit berört av. Vi har haft så många olika diskussioner med just fi-

nansministeriet.  

Sedan när det gäller diskussioner med statsministern, det är klart att när 

jag träffar statsministern tar jag upp vissa frågor och försöker nå en överens-

kommelse att vi ska gå vidare. Därav tog jag upp möjligheten att vi skulle till-

sätta en gemensam grupp som ska titta på den språkliga situationen. I det 

skedet fick jag inte något medhåll om att vi ska gå vidare. Min och landskaps-

regeringens avsikt är att vi sedan tar steg vidare. Jag tycker det är viktigt att 

lagtinget och nämnden har möjlighet att diskutera om själva redskapet är det 

rätta. Tack. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag är väldigt tacksam för att jag fick svar på de frågor som jag ställde. 

När det gäller EU-parlamentsplatsen, visst bör vi ifrån åländsk sida 

bevaka den process som pågår på EU-nivå, det förstår jag nog. Det är 

ändå viktigare att man har fokus på att det här är en nationell fråga 

såsom jag också uppfattade att lantrådet också sade nu. 

När det gäller avräkningsgrunden var det en nyhet för mig och formu-

leringen var så väldigt kortfattad så att jag inte riktigt fick grepp om vil-

ket underlag det handlade om sist och slutligen. Vi har också tidigare 

fått lite andra utfästelser ifrån finansministern. Det är bra om det arbe-

tet är på gång. 

När det gäller arbete runt jordförvärvsfrågorna, får jag passa på att 

fråga hur det riktigt ligger till och vad man gör ifrån landskapsregering-

ens sida? Där är vi lite urväntade. När det gäller de övriga frågorna är 

jag tacksam för svaren.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag tror inte att finansministern har gjort andra utfästelser. I 

vårt skattemeddelande som vi gav till lagtinget säger vi att vi tar ett steg 

i taget. Första steget var att gå vidare med att se över avräkningsgrun-

derna. Det är nog landskapsregeringens, inklusive finansministerns, 

åsikt att vi ska jobba vidare med detta. 

När det gäller jordförvärvs- och hembygdsrättsfrågorna så är det lag-

stiftningsåtgärder som vi har diskuterat och det tar mera tid, så är det 

bara. Vi har ett jättetryck på lagberedningen. Ett exempel är att de stu-

derande inte ska förlora sin hembygdsrätt samt att sätta förordning på 

lagnivå och det finns andra saker i det också. Men det finns med i pla-

nen.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är bra att arbetet är på gång när det gäller avräkningsgrunden. Jag 

har själv motionerat om det så jag tycker att det är jättebra. Jag önskar 

lycka till.  

När det gäller hembygds-, jordförvärvs- och näringsrätten så är det 

snart två år sedan den parlamentariska kommittén presenterade sitt be-

tänkande. När man skriver att landskapsregeringen har inlett arbetet att 

precisera riktlinjerna så vet vi att det beslut som togs lite snabbt den 7 

juni gjorde man för att man skulle ha någonting att hänvisa till när man 

svarade på vårt spörsmål, det kunde kanske landskapsregeringen er-

känna öppet. Visst är det komplicerade frågor, det är ingenting som man 
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kan ”höfta” till. Nog är det lite märkligt att man inte får mera till skott. 

Om man inte får lagtexten tekniskt på plats så borde man ändå kunna ta 

principbeslut på hur man tycker att de här frågorna ska drivas vidare 

ifrån landskapsregeringens sida. Sist och slutligen var den parlamenta-

riska kommittén ganska tydlig i sina förslag. Jag tycker att det inte 

borde vara så oerhört stora problem om man vill ta tag i de här frågorna.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är komplicerat.  Visst, det har tagit tid. Den här landskaps-

regeringen har ändå tagit tag i frågan och haft en parlamentarisk kom-

mitté som har jobbat med det. I kommittébetänkandet finns det mycket 

viktiga påpekanden som vi jobbar vidare med, men det måste vara ett 

långsiktigt jobb. När jag var ny lagtinget då höll vi på med jordförvärv-

slagen i flera olika omgångar och det var väldigt komplicerat. Lagen kom 

i flera olika omgångar till lagtinget innan den nådde i mål. Det är en svår 

fråga. Det är heller inte alldeles enkelt att bara gå in och ändra i princi-

per. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Bästa lagtingsledamöter, det är två saker som jag tänkte ta upp 

till diskussion under detta anförande.  

Det gäller för det första diskussionen kring gränsbevakningen och dess po-

lisiära uppgifter och för det andra punkten som handlar om utbildning på 

högskolenivå i Sverige.  

Om jag börjar med gränsbevakningsväsendet och deras uppgifter inom den 

polisiära sidan så är vi alla medvetna om att det finns en överenskommelse-

förordning som ger polisen möjlighet att begära handräckning från gränsbe-

vakningsväsendet. Det här är någonting som är viktigt. I vissa situationer kan 

de resurser som finns till förfogande vara så svaga att det kan behövas mera 

hjälp än vad polisen för tillfället har.  

Grundtanken i överenskommelseförordningen är att man ska skapa möj-

ligheten att kunna utnyttja det här på ett bra sätt.  

Under den senaste tiden har vi vid ett antal tillfällen kunnat notera att 

gränsbevakningen finns mer och mer närvarande vad gäller polisiära uppgif-

ter. I ett nyhetsreportage visade man på hur polisen sida vid sida med gräns-

bevakningen anordnade någon typ av hastighetsövervakning, rutinmässig så-

dan. Det har också förekommit andra typer av övervakningar där gränsbe-

vakningsmyndigheterna har funnits med och jobbat sida vid sida med poli-

sen. Jag tror att man bör tas sig en ordentlig funderare kring hur man använ-

der det här på bästa möjliga sätt. Vi ska komma ihåg att grunden till vårt sy-

stem idag är att självstyrelselagen säger att vi ska ha en situation där vi ålän-

ningar, lagtinget, ska styra över polismyndigheterna.  

I ett läge där man tar in gränsbevakningsväsendet och mer utför de poli-

siära uppgifterna så tappar vi lite av den styrningen. 

När det gäller att använda gränsbevakningen i polisiära myndighetsutöv-

ningar i framförallt skärgården så är det en naturlig del att de ska kunna fin-

nas som en resurs där. Också i de fall där det handlar om oförutsedda situat-

ioner och liknande får det inte bli att gränsbevakningen blir ett alternativ till 
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att använda vår egen polismyndighet. Vi ska utnyttja resurserna på bästa 

möjliga sätt. Det får inte bli på det sättet att det vi använder oss av den finska 

myndigheten framom vår egen myndighet. Det finns sådana tendenser i det 

som man ser ute i samhället i dagsläget.  

Jag hoppas att man ifrån nämndens sida kunde titta lite närmare på hur de 

här principerna nu används och hur man använder sig av den här överens-

kommelseförordningen. Jag minns att när den här överenskommelseförord-

ningen togs under början av förra mandatperioden så var det rätt mycket dis-

kussion om hur man skulle använda sig av den. 

När det gäller utbildning i Sverige så kan vi konstatera att det i redogörel-

sen redogörs för det mycket framgångsrika arbete som vi tillsammans lycka-

des göra med framförallt den svenska konsuln, landskapsregeringen och 

många andra parter som såg till att man fick till stånd ett sådant system där 

åländska studeranden räknades till den svenska antagningsgruppen. Det här 

var ju väldigt bra och väldigt nödvändigt för de ålänningar som söker sig vi-

dare för att studera utanför Åland.  

De svenska myndigheterna har uppmärksammats från annat håll på att 

man har två olika antagningsgrupper, svenskar och utlänningar. Det kanske 

inte riktigt fyller de krav som man kan ha i det europeiska samarbetet. Man 

ska på lika grunder kunna söka in till vilken skola som helst. Jag vet att det 

inom det nordiska samarbetet har grymtats ganska mycket kring detta, både 

ifrån danskt och isländskt håll, att det här strider mot grunderna i det nor-

diska utbildningssamarbetet. Nu verkar det som man har tagit det på allvar 

ifrån svenskt håll. Man har gett ett utredningsuppdrag, som beskrivs i redo-

görelsen, man ska nu göra förändringar i det här systemet på nytt.  

Från den frisinnade sida vill jag säga att jag tror att det nu är viktigt att 

man faktiskt mycket noggrant följer med vad som händer. Jag har sett att 

landskapsregeringen redan har vidtagit åtgärder att man ska följa med och se 

till att situationen inte försämras för åländska studeranden.  

För egen del vill jag lyfta fram att jag har en oro i den situationen som vi 

befinner oss i utbildningsväsendet, inte bara på Åland utan internationellt 

idag. Den svenska skolan utvecklas på ett sätt och man sätter upp sina nat-

ionella mål för vad utbildningarna ska ge och vi gör det naturligtvis utgående 

ifrån vår situation.  

Vårt stora problem är att när man sedan ska söka sig vidare till högskole-

nivå ifrån gymnasieskolan, så har vår skola så här långt anpassat sig både en-

ligt det finska systemet och enligt det svenska systemet för att ge en så bred 

möjlighet för de åländska studerande som möjligt att söka sig vidare. 

Tittar man på hur utvecklingen har varit, både i Sverige och i Finland, så 

tycker jag att man kan se en växande skillnad i hur man ser på gymnasieut-

bildningen. I Sverige går man åt ett håll och i Finland går man åt ett annat 

håll. Jag tror att vi kan hamna i en situation där vi väldigt tydligt måste välja 

vilken riktning som vi måste vandra närmast. För varje dag som går så kom-

mer vi allt närmare att kunna hålla uppe den här biten, framförallt gentemot 

mot det svenska systemet. Såsom traditionen har varit hittills har vi haft 

ganska lika läroplaner som man har i Finland, vilket har medfört att den 

vägen är öppen till de delar man får högskolebehörighet ditåt. Sedan har vi 

genom förhandlingar också lyckats få vårt system godkänt i Sverige. 

Jag vill uttrycka mina farhågor om att här är det viktigt att hålla ögon och 

öron öppna för hur det svenska systemet utvecklas så att vi inte hamnar i att 



  

862 

benämningen av vårt åländska skolsystem blir sämre än vad det hittills har 

varit.  

I dagsläget har jag inte noterat att den här problematiken finns. Jag ser att 

problematiken kan finnas framåt. Jag har också hört folk ifrån utbildningssi-

dan som har uttryckt en viss oro för att det här kan ske. 

Herr talman! Det var de här två bitarna som jag tänkte lyfta fram. Jag hop-

pas att man i behandlingen i självstyrelsepolitiska nämnden nu kan titta vi-

dare på dessa frågor. Tack, herr talman. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Ehn tog upp situationen med gränsbevakningen 

kontra polisväsendet. Landskapsregeringen följer förstås noggrant med 

utvecklingen och hur det här arbetet sköts. Vi har en ny överenskom-

melseförordning, där vi har bestämt att det ska råda status quo. Allt ar-

bete som sköts av poliserna och gränsbevakningen ska ledas av den 

åländska polismyndigheten. Det fanns önskemål att vi skulle ha gjort 

samma som i riket, men vi har inte gjort så. Här råder status quo, allt 

arbete som har att göra med polisiära saker leds och sköts av den 

åländska polismyndigheten, som kan begära handräckning av gränsbe-

vakningsmyndigheten. Efter kontroll av bl.a. mig när jag har frågat upp 

vad som har hänt så har de haft stora gemensamma operationer där 

man på ett förnuftsmässigt sätt använder de gemensamma resurserna. 

Det har alltid varit under ledning och initiativ av den åländska polis-

myndigheten, bl.a. vid större razzior och sådana saker.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det är glädjande att höra att man fortsätter på linjen att vi 

har den åländska polisen till grund för att upprätthålla det här och att 

man fortsätter med den goda tanken att man ska kunna använder resur-

serna på bästa tänkbara sätt. Åtminstone jag blev aningen fundersam 

när jag såg reportaget, som jag hänvisade till i mitt anförande. I det re-

portaget beskrev man hur gränsbevakningen skötte hastighetsövervak-

ningen mitt på fasta Åland som normalt borde skötas av polisen. Det 

handlar säkert om att lära sig samarbeta och hitta former för samarbete. 

Jag tror ändå att man ska vara lite försiktig i hur långt man drar samar-

betet. Drar man det för långt kan gränsdragningen blir svårare om vem 

som verkligen leder de här situationerna. 

Man behöver titta på hur det här verkställs i praktiken. Var går grän-

serna för hur man utnyttjar de möjligheterna som finns i förordningen? 

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Det är självklart att vi följer med den här utveckling-

en och tittar åt vilket håll den går. De svar som jag fick på min förfrågan 

var att det här var ett initiativ av den åländska polismyndigheten för att 

ha en större razzia-drive i det åländska samhället. Det visade sig att man 

också hade hastighetskontroller på landbacken.  

I övrigt kan man nämna att gränsbevakningen har varit till stor fördel 

för den åländska polisen, speciellt ute i skärgården. Skärgårdsborna är 

mycket nöjda och tillfredsställa med sjöbevakningens arbete. Vi har 

också påfört gränsbevakningsmyndigheten nya uppgifter med det mari-

tima kulturarvet, naturskyddsområden och problematiken med oljeut-
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släppsavgifter som de sköter åt oss med stöd av överenskommelseför-

ordningen.  

Grundtanken är att den åländska polisen ska sköta polisarbetet och 

gränsbevakningen ska vara ett komplement inom det området.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Som jag har försökt säga i mitt anförande så tycker jag att 

det är mycket viktigt att man ser till att man har ett gott samarbete här 

emellan. Och att man utnyttjar de resurser som finns på ett bra sätt, 

framförallt i de situationer där det handlar om att till att människoliv 

räddas och att man kan förhindra brott osv. Jag tror att det finns anled-

ning att med jämna mellanrum ändå gå in och titta på hur det här verk-

ställs i praktiken. Jag är också medveten om att det kan finnas en vilja 

att ha mycket mera djupgående samarbete när man är ute på fältet, där-

för att det är praktiskt väldigt nyttigt. Men däremot när man ska se hur 

man ska få det att passa ihop med de principer som gäller så kanske det 

blir svårare. Därför bör man också ifrån nämndens sida titta lite när-

mare på hur det här ser ut och hur man kan använda dem på bästa möj-

liga sätt för de enskilda individerna på Åland.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! När det gäller antagningssystemet för att få tillträde för de 

åländska studerande till svenska högskolor så kan jag bara garantera ltl 

Ehn att vi följer det kontinuerligt och med stort intresse. Det här är en 

oerhörd viktig fråga för oss. 

När det gäller de svenska läroplanerna och högskolebehörighet så har 

den svenska regeringen gått in för att endast 6 av 18 gymnasieutbild-

ningar ska ge direkt gymnasiebehörighet i Sverige. På Åland har vi haft 

den ambitionen att alla våra gymnasieutbildningar på sikt ska ge hög-

skolebehörighet. Det här leder nu till en skillnad mellan våra synsätt, 

vilket gör att vi kontinuerligt måste fundera på det också.  

Idag om man har gått igenom Ålands lyceum och läst alla kurser som 

erbjuds normalt inom Åland lyceum, även de längsta kurserna, så är 

man inte behörig att läsa t.ex. till läkare i Sverige. Däremot har det löst 

sig på det sättet att man har haft möjlighet att läsa kurser utöver det 

som ett valfritt ämne. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det är bra att höra att man för en ständig diskussion kring 

vad som är den rätta vägen att vandra. Den är väldigt viktiga för våra 

åländska studeranden. Det är också viktigt att veta ganska långt på för-

hand hur systemen ser ut. Det som minister Lundberg nu lyfter fram här 

bådar gått för att vi också i framtiden ska ha den här biten. Jag ville 

ändå här i lagtinget lyfta frågan därför att jag har hört från ett antal olika 

håll just den diskussionen som minister Lundberg tar upp. De föränd-

ringar som sker runt omkring oss kommer att påverka även våra egna 

val.  
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Vi befinner oss i en situation där vi just ska skapa den nya gymnasie-

skolan här på Åland. Det får en ganska stor betydelse vad som händer 

runt omkring oss. Man måste få en utbildning som är anpassad på bästa 

möjliga sätt och också få möjligheter att söka sig utanför Åland eftersom 

vi själv saknar utbildning på många områden inom utbildning på högre 

nivå än gymnasieutbildning. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Inom våra yrkesutbildningar kommer det sannolikt också 

att krävas mera än att man har läst enligt den allmänna studieförbere-

dande läroplanen, som idag populärt kallas kombistudier. Det räcker 

inte heller till för en högskoleplats i Sverige. Man skulle också behöva 

utveckla det systemet ytterligare, läsa mera framförallt naturvetenskap-

liga ämnen men ofta också svenska och engelska. Det här kommer på 

sikt att leda till att vi måste börja fundera på att man inledningsvis ska 

bestämma sig för om man vill ha behörighet till högskolan, eller om man 

är väldigt medveten om att man vill gå till högskolan ska man se till att 

man läser tillräckligt. Det kommer att kräva en utökning ifrån åländskt 

håll för att hänga med de svenska kraven på läroplanen i framtiden. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag tror framförallt det är viktigt att man nu ser till att 

man skapar största möjliga flexibilitet så att man kan göra de här valen. 

Om man gör ett visst val när man börjar studerar, så i ett visst läge när 

man kanske har jobbat under ett antal år och man kommer på att nu vill 

man skaffa sig behörighet att studera vidare vid högskola så ska den 

möjligheten finnas. Det gäller att skapa ett system som är anpassat efter 

att man kan göra sig behörig att söka sig till högskolestudier framförallt 

utanför Åland i ett senare skede. 

Jag ville i mitt anförande lyfta de här frågorna därför att jag tror att vi 

befinner oss i en bra situation nu, därför att vi håller på att skapa vår 

nya gymnasieskola. Men det har också en betydelse för hur vi för politi-

ken utåt, gentemot t.ex. Sverige, i de här frågorna kan visa på hur vårt 

system fungerar och övertyga om att det är minst lika bra som det 

svenska systemet och ge våra ungdomar de kunskaper som de behöver 

för att kunna studerar på högskola och universitet.   

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! I flera anföranden har det talats om svenskans försvagade ställ-

ning i riket och det allmänna språkklimatet som upplevs som ogint och i 

många fall nästan direkt fientligt mot svenskan. Man ska kanske inte dra allt-

för stora växlar på just den diskussionen, för vi lever idag i en värld där vi ser 

en sorts polarisering eller dikotomisering mellan det som är vi och de som är 

de andra.  

Det väldigt sorgliga mordförsöket på en demokratisk kongressmedlem i 

USA är ju ett uttryck för en politisk debatt där populistiska krafter allt mera 

erövrar de olika medier som försöker beskriva den politiska verkligheten. 

Man har i USA börjat diskussion om att den här debatten är alldeles för rå, 
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den är för förenklad och den leder lätt till att människor, som av någon orsak 

inte så kritiskt kan analysera läget, drivs med i det här och till handlingar som 

är farliga för enskilda och för demokratin. Tyvärr kan man nog konstatera att 

det är en ganska så global förändring. Det som pågår i de här nya medierna, 

de debatterna, de hetsjakterna och förföljelser av enskilda människor, politi-

ker och grupper är ju svåra att kontrollera. Vi lever i en ganska ny situation 

och vet kanske inte alltid hur vi ska behandla den.  

Det som är betecknande för de här populistiska rörelserna och uttalandena 

är ju att man förenklar, som t.ex. att socialdemokraterna i Finland är emot 

arbetskraftsinvandring. Det är ett bra exempel på ett sådant populistiskt utta-

lande. Det gäller ofta sådana grupper eller individer som representerat något 

annat än en själv. ”Den andra”, som man pratar om i psykologin. Det är oftast 

främlingsfientliga grupper som använder sig av den här typen av politisk re-

torik. Men, det är tyvärr så idag att de här grupperna har stor framgång i de 

politiska opinionsmätningarna. I Finland ser man det i de framsteg som 

sannfinländarna gör hela tiden. De här rörelserna har ofta två karaktäristiska 

drag; de frammanar en bild av de andra som ett hot mot de egna värdering-

arna och man vill kritisera eliten eller de intellektuella. Man utgår ifrån att 

eliten inte vet något bättre än mannen på gatan, utan han vet minsann hur 

det verkligen ser ut. De som vet och kan något ska inte heller tro att de har 

monopol på analysen av verkligheten.  

Herr talman! Trots att vi har högt utvecklade samhällen och demokratin 

känns stabil så finns det ganska allvarliga hot, som jag ser det, bland dessa 

populistiska grupper. Tendensen är tyvärr att gamla stabila partier drivs 

ganska lätt i det här. Vi har sett sådana här tendenser speciellt i Holland och i 

Danmark men nu också i Tyskland och i övriga nordiska länder.  

Vad gäller socialdemokraterna i Finland så har just Heinäluomas utlåtande 

använts i en populistisk debatt. Det ledarskap som Finlands socialdemokrater 

har så de facto är väl socialdemokraterna det parti som allra tydligast har ta-

git ställning för att försvara svenskan och då särskilt undervisningen i 

svenska i skolorna. Men, det betyder inte alls att det är någon garanti för att 

varenda socialdemokrat i Finland skulle vara tolerant och svenskälskande 

människa, det tror jag inte. Man måste ändå göra skillnad mellan när parti-

ledningen tar ställning och någon enstaka människa uttalar sig i debatten el-

ler på Facebook eller någon annanstans. Det goda har socialdemokraterna i 

riket med sig i det avseendet. 

Herr talman! Det är mycket som har sagts om redogörelsen. Det har sagts 

en hel del om reformeringen av självstyrelsesystemet och det är kanske ändå 

den största framgången som vi självstyrelsepolitiskt kan konstatera under 

den här gångna perioden. Det som bl.a. var bra var besöken som vi gjorde 

från lagtinget till riksdagen. Där ser man att direkt kommunikation och där 

människor möts och diskuterar gemensamma saker då finns möjligheter att 

eliminera okunskap och fördomar. Det gick så bra att varje parti, åtminstone 

de större, meddelade personliga kontakter till alla partier så att man kan fort-

sätta diskussionen. Jag tycker ändå att det är en ljusglimt i mörkret. Vi ska ta 

fasta på det och fortsätta den här diskussionen och informationen direkt med 

rikspartierna. 

I den här rapporten finns det också ett kapitel om EU och Åland. Det känns 

som vi får en dubblering när vi också har meddelandet om prioriteringar. 

Konstitutionella frågor, som det här bygger på, har varierat under mandatpe-
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rioderna. Men så länge som dokumenten ungefär kommer samtidigt kanske 

man kunde utesluta EU-frågorna ur den här redogörelsen.  

Frågan om standardisering och behörighet är i och för sig intressant. Om 

man ser till det politiska i det hela så är det lite absurt att vi vill ha egen behö-

righet för att kunna avvika i fråga om standardisering. Det är på något sätt 

motsägelsefullt, eftersom standardisering syftar till att vi ska ha gemen-

samma normer med omvärlden. Jag har lite svårt att förstå det politiska må-

let med den här diskussionen. Vad gällde de svenska byggbestämmelserna så 

var det ju i första hand en hänvisning till språkliga problem. Man ansåg inte 

att de svenska byggbestämmelserna som standard var bättre eller sämre, utan 

det var av språkliga skäl som man hellre ville implementera dem än de finska 

i vår lagstiftning. Om vi hade haft rätt att lagstifta om det materiella innehål-

let i standardiseringen så vad skulle det vara för poäng med det? Det är ju 

inte standardisering utan det är ju någonting annat. Det där kanske man kan 

fundera på ytterligare. 

Herr talman! En sak som jag tycker att är lite intressant är detta med 

skattegränsen. Ända sedan vi fick den här skattegränsen har den kritiserats 

av vissa företagare på Åland, dvs av dem som får betala för skattegränsen, 

inte de som direkt tjänar på den. Deras önskemål har varit att den ska avby-

råkratiseras, den skulle göras mer eller mindre osynlig. Regering efter rege-

ring har jobbat med detta med olika ambitioner. Nu har det varit möten på 

internationell nivå med olika EU-medlemsländer som har den här problema-

tiken. Det förefaller svårt att komma fram i den här processen. Eftersom det 

är mycket tal om processer så blir det sällan klart vad målet med processen 

är. Här får vi veta att landskapsregeringen tycker att det gemensamma målet 

med arbetet är att handeln med varor över den åländska skattegränsen ska 

vara minst lika smidig och förenklad som för närvarande. Men det är ju inte 

någon förändring eller förbättring. De åländska företagen vill helst att skatte-

gränsen ska vara osynlig. Det här är inte förenligt med de politiska mål som vi 

tidigare har haft i det här arbetet med att förenkla skattegränsförfarandet. 

Jag hade föreställt mig vi önskar att avbyråkratiseringen verkligen blir bety-

dande och ekonomiskt ska det inte belasta de företag som konkurrerar på 

marknader utanför Åland. 

Jag hoppas att självstyrelsepolitiska nämnden tar sig en grundlig funderare 

över vad vi egentligen vill få till stånd med det förenklade förfarandet. 

Det finns också en annan målsättning som är ny för mig. Vad gäller den 

åländska kommunalbeskattningen; ”ett av målen är att åstadkomma en 

skatteväxling mellan kommunala inkomstbeskattningen och fastighetsbe-

skattningen”. Det kanske har undgått mig, men jag vet inte när lagtinget 

skulle ha slagit fast eller diskuterat ett enda av våra mål med egen beskatt-

ning? Jag var på ett seminarium för två år sedan och där ställde jag frågan 

vad syftet var med det här. Då kunde ingen svara på det. Jag vet inte varifrån 

det här svaret kommer. Antagligen ifrån någon sorts diskussion att de som 

inte betalar inkomstskatt till kommunerna, de som jobbar på utflaggade far-

tyg, ska på det här sättet i högre grad bidra till kommunens intäkter. Jag 

tycker inte att vi kan föra en sådan skattepolitik. Om man inte av juridiska 

skäl är skattepliktig att betala kommunal inkomstskatt så ska vi liksom 

krångla till det på något vis med fastighetsskatten så att just de människorna 

ska betala mera kommunalskatt. Jag tror inte det kommer att vinna allmän-

hetens gehör, om vi ska driva egen skattepolitik, om vi börjar med sådana sy-
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stem. De saknar ju i så fall rättsäkerhet och det är inte transparent. Självsty-

relsepolitiska nämnden får gärna reda ut varifrån detta kommer. Det var 

mina synpunkter, herr talman. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag tror inte att vi ser ändan av vägen till målet med ge-

mensamma standarder. Från åländsk del har vi det senaste året erfarit 

att det finns en inkonsekvent syn på hur behörigheten kring standarder 

ska ses. Vi har haft lagstiftning där man har konstaterat att tillämpning-

en av standarder är landskapets behörighet. Sedan har det kommit lag-

stiftning som har sagt att även tillämpningen är rikets lagstiftningsbehö-

righet. Varför vi lyfter fram det här är för att det är viktigt för oss att ha 

behörighet och därmed också har större valmöjlighet. Det visar sig också 

att man kan hårdra de här ärendena kring standarder och att det sedan 

även faller över t.ex. på byggbestämmelser eller liknande ärenden. Man 

konstaterar att när t.ex. byggbestämmelser innehåller standarder så kan 

vi inte tillämpa de heller. Då blir vi begränsade till att inte välja alls, 

utan bara följa det som man har i riket. Det är väl det som skulle kunna 

utveckla som målet.   

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tycker att det politiskt är en lite konstlad diskussion. Om man har 

EU-standarder så är det ju för att man inte ska ha handelshinder på en 

öppen marknad. Vad är det för poäng att slåss för att vi ska ha egna 

standarder? Utgående ifrån ett sådant perspektiv kan vi ändå inte avvika 

i någon avgörande grad. Då förefaller ju hela idén med standarder. Jag 

är frågande om det är rätt politisk kamp att föra?  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! En stor del av vår handel riktar sig västerut. Vi har mycket 

samarbete med Sverige. Målet med diskussionen kring standarder är ju 

inte att Åland ska egna standarder på något sätt, utan däremot en valfri-

het att inte automatiskt behöva följa de tillämpningar som man gör i 

Finland. Man ska kunna välja det som passar näringslivet, utvecklingen 

eller ekonomin bättre. Det är ju inte för att skapa egna måttsystem eller 

egna tjocklekar på olika saker. Det handlar om att när det är även till-

lämpning av standarder så blir det också mycket följd i form, inte bara 

standarder utan också tillämpningar. Då kan det bli begränsningar i 

vilka bestämmelser man kan ha. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, ministern får ursäkta mig, men om det handlar om valfriheten mel-

lan om man ska ha finska eller svenska standarder så då förstår jag dis-

kussionen. På något vis är det en annan dimension på frågan än behö-

righeten, den kommer väl på något sätt in indirekt. Men då förstår jag i 

alla fall vilket förnuft det ligger bakom det resonemanget. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Olof Erland 

Herr talman! Många av de frågor som tas upp i det här meddelandet är ju så-

dana frågor som återkommer. Det är ju de svåra frågorna som man lägger 

fram och de kräver oftast envetenhet och tid. 

Jag tänkte i alla fall på två saker när jag hörde ltl Johan Ehn. Han lyfte upp 

en fråga som kanske inte direkt överraskade mig men som i alla fall ger an-

ledning att fundera på hur mycket det ligger i det.  

En annan fråga är den situation som vi har i Finland när det gäller språk-

frågan. Det är två frågor som rör självstyrelsens kärna som inte är nya men 

som i alla fall jag tänker mig att kräver en diskussion om nya strategier eller 

utökade insatser.  

Är det så att vårt trygga utbildningssystem när det gäller möjligheterna att 

studera i den närmaste omvärlden, nordiskt och i Finland och i Sverige, om 

de håller på att förändras att det blir divergerande kunskap, divergerande 

olika läroplaner? I en viss mening kan man säga att all avancerad kunskap är 

global och den kommer in i våra gymnasier och högskolor på samma sätt som 

överallt i världen. Det finns också andra dimensioner som är mera nationella. 

Om självstyrelsepolitiska nämnden begär utlåtanden från andra utskott, är 

detta en fråga som måste lyftas fram? Jag har personligen inte noterat att det 

skulle vara annat än ny dynamik i utbildningen.  

Finland gör sina PISA-undersökningar, satsar på matematik och naturve-

tenskap. En del tycker att det är jättebra och andra säger att det är den lo-

giska kunskapen som man har för tillfället men som inte bygger upp verkligt 

lärande. 

Sverige har en stor förändring på gång i utbildningspolitiken där man sys-

tematiserar på alla nivåer. En större risk är när man från andra håll kräver 

samma förmåner som Åland har gentemot Sverige, det kommer att sätta 

press på den svenska regeringen. Redan idag kan man säga att utbildningspo-

litiken tenderar att bli mera nationaliserad på grund av de ekonomiska re-

striktionerna. I Sverige kommer man nu att ta ut terminsavgifter av ut-

ländska studeranden. Då minskar efterfrågan på utbildning från utlandet och 

därmed försvåras också kontakterna som är värdefulla. Studerar man som 

ålänning i Sverige så tar man med sig inte bara kunskap utan också ett nät-

verk som under årens lopp har visat sig vara till nytta. 

Jag skulle gärna se att självstyrelsepolitiska nämnden lyfter upp den här 

frågan. Det är många frågor när det gäller skattegränsen och parlamentsplat-

sen som rullar på. Det här med utbildningen borde analyseras på ett sätt som 

visar om det verkligen är någonting som är på gång och där vi ska agera. Vad 

vi ska göra är en annan sak.  

I ett historiskt perspektiv ser jag det som att Åland har varit smart när det 

gäller utbildningen. Vi har tidigare utnyttjat Finland och Sverige och sedan 

också utanför Nordens gränser. 

Den andra frågan som de flesta tycker är mycket bekymmersam och svår 

att analysera är språksituationen i Finland.  

I mitten på 1800-talet var svenskan det dominerande språket. Då fanns det 

en svenskspråkig elit eller överklass som tyckte att det var orimligt att fins-

kan, i ett land som Finland, inte skulle ha en starkare officiell ställning och 

vara ett nationalspråk. På den tiden såg svenskspråkiga till att Finland blev 

tvåspråkigt. 
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Idag finns det ett annat perspektiv. Det som har tvingat fram det som Hei-

näluoma har sagt i Huvudstadsbladet, och som man inte har sagt och absolut 

inte menat. Men om vi antar att han har sagt det som har påståtts så är det 

den partipolitiska konkurrensen som gör att man måste ut och vädja till 

främlingsfientliga, invandrarfientliga eller annorlunda människors berätti-

gande krafter. Det är ju det som tvingar fram flera partier att ta ställning på 

olika sätt.  

Svenska Folkpartiet har väl ändå en liberal, i ordets traditionella mening, 

syn på det här och har också sympatisörer i andra partier. Men också där 

finns det krafter som tycker att man ska ge upp kampen för den nationella 

tvåspråkigheten. Det finns olika skäl för det.  

I Finland finns en tidigare generation politiker. Den generationen är inte 

så långt borta. Det gäller sådana som är intellektuella som Paavo Lipponen, 

det gäller sådana som har internationell erfarenhet som Martti Ahtisaari och 

det gäller sådana som har nordiska och EU-erfarenheter som Anneli Jäätte-

enmäki. De personerna står ju upp för tvåspråkigheten, inte för svenskan.  

Det ska finnas två språk som inte bara är tvångsspråk, som man ska kunna 

om man vill bli tjänsteman, utan språk som är kommunikativa språk och 

språk som är kulturspråk.  

Det är många som har sagt det tidigare att om Åland hamnar i den situat-

ionen att Finland blir mera finskspråkigt, också på de officiella nivåerna, så 

då får vi en besvärligare situation. Redan idag blir gränssnittet i Finland be-

gränsat för att man vänder sig till dem som kan språket, till de ministrar som 

kan kommunicera. Ta till exempel det som ska hända i regeringsbytet här i 

Finland med en helt ny ekonomisk politik som tvingar fram besparingar på 

10 miljarder och kanske mera under mandatperioden. De utredningar som 

görs om ekonomi, hållbarhet och fördelning, de görs på finska. Lyckligtvis har 

de finska rapporterna tvångsarabiska siffror och tvångslatinska bokstäver så 

de är läsbara även om man inte är så bra på finska.  

Det är ändå en situation som gör att just Åland har anledning att ha en 

högre profil. Vad gör Åland gentemot det finskspråkiga Finland, om den här 

attityden lever vidare?  

När det gäller förvaltningsreformen i Finland så bygger den på ett perspek-

tiv som inte ser språk som kommunikation. Man säger att i vissa bygder har 

vi så få svenskar att vi skär en linje igenom, så flyttar vi poliser och tullare 

osv. På statschefsnivå i Finland är det en förvaltningsmässig attityd som na-

turligtvis är uppbackad av tjänstemän. Det är inte en kommunikationsspråk-

lig attityd. Det är inte heller en kulturell dimension. Det är den dimensionen 

som vi på Åland bygger vårt system på, på självstyrelse i kulturell mening och 

kommunikativ mening. Här lever man på svenska och kan finska, engelska 

och ryska osv. Själva kulturen är förankrad i svenska språket.  

Vi har gamla frågor som ska skötas så bra som det bara går. Utbildningen i 

omvärlden och språksituationen i Finland är nya mer eller mindre existenti-

ella frågor för självstyrelsen,  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det skulle säkert vara intressant att diskutera språksituationen i Fin-

land. Det skulle vara roligt att ha en hel debatt om det. Jag vill bara för 

min del säga att om man ska diskutera de finländska partierna och den 

finska debatten om svenskan i Finland så handlar den nästan uteslu-
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tande om undervisningen i svenska i skolorna. Det är egentligen den 

frågan som nu kommer att komma upp i nästa regering. I övrigt har väl 

inte partiernas inställning förändras så mycket gentemot Finlands nat-

ionalspråk.  

Det andra är en integrationsdebatt. Där kan man se en utveckling 

som har tendenser som liknar det som finns på många andra ställen.  

Vad gäller språkhistorien i Finland så har jag en lite annan syn. I mit-

ten av 1800-talet väcktes det nationella medvetandet bland svensksprå-

kiga intellektuella i Finland. Kampen var ännu hård, universiteten var 

svenska ännu i början på 1900-alet. Den svenskspråkiga dominansen 

varade nog länge. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Någon egen syn från mitten av 1800-talet har jag inte. 

Däremot har jag läst i Wilhelm Snellman som var svenskspråkig och 

blev internationellt känd för att driva den här kampen tillsammans med 

Forsman.  

Nej, det är inte så att det finska och svenska språket i Finland är så 

enkel som skolsvenska. Det har att göra med förvaltningen, det har att 

göra med utredningarna på hög nivå i statsförvaltningen och det har att 

göra med statschefens attityder och perspektiv. Är svenskan utbytbar 

mot arabiska, latin, eller ryska så då har man en instrumentell förvalt-

ningsmässig syn på språket. Jag hävdar att vi måste föra språkdebatten 

på ett sådant sätt att vi gör den ur ett kulturellt perspektiv och ur ett hi-

storiskt perspektiv. Det betyder inte att vi inte ska kunna språk som 

tyska, engelska och finska, och vi använder arabiska siffror och latinska 

bokstäver. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Förvaltningsreformerna som har genomförts i Finland har fått språklig 

kritik, tyvärr dock för sent, bl.a. från svenska folkpartiet. Det var just i 

den frågan som statsminister Kiviniemi har lidit ett stort nederlag. Det 

kommer nog att färga av sig på kommande regeringar. Sådana tilltag 

som hon sysslade med i Karlebyfrågan kommer knappast upp igen.  

Det är ändå bra att inte vara alltför generaliserande i de här frågorna 

och tillskriva och demonisera debatten på enskilda personer. Sist och 

slutligen är man nog också på finsk sida ganska rationell.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag har gett min syn på den här frågan. Jag vidhåller fort-

farande att det inte någon enskild Kiviniemi som står för det här. Det är 

ett perspektiv, det är en attityd och det är ett sätt att tänka på en nation 

som är förvaltningsmässigt och skenbart rationellt men är förödande på 

sikt.  

Vår roll som representanter för Åland är att föra fram den kulturella, 

historiska och sociala dimensionen på språket. Det är självstyrelsens 

nyckelfrågor. 

Utbildningen och språket i Finland är verkligen någonting för lag-

tinget och landskapsregeringen att ta tag i nu och inför nästa mandatpe-

riod.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras 

till självstyrelsepolitiska nämnden. 

Första behandling 

6 Ny finansförvaltningslag 

Lagutskottets betänkande (LU 8/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 21/2009-2010) 

Ärendet avförs och upptas till behandling den 17 januari.  

Föredras 

7 Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2011 och verksamhet år 2010 

Landskapsregeringens meddelande (M 2/2010-2011)  

Ärendet avförs och upptas till behandling den 17 januari.  

För kännedom 

8 Isberedskap 

Ltl Camilla Gunells enkla fråga (EF 5/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling senare. 

9 Isberedskap 

Landskapsregeringens svar  
Ltl Camilla Gunells enkla fråga (EF 5/2010-2011)  

Ärendet avförs från dagens lista och upptas vid plenum den 17 januari. 

10 Tredje tilläggsbudget för år 2010 

Landskapsregeringens framställning (FR 10/2010-2011) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 12 januari. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls onsdagen den 12 januari 2011 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Ple-

num avslutades kl. 17.15). 
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Plenum börjar  

Närvaroregistrering. 27 ledamöter är närvarande. 

Innan vi går till ärendena vill jag hälsa alla på läktaren hjärtligt välkomna! Hoppas att vi 

får en intressant eftermiddag tillsammans och en givande diskussion. 

Bordläggning 

1 Fysisk aktivitet och hälsa på skolschemat samt hälsofrämjande aktiviteter i skolan  

Kulturutskottets betänkande (KU 1/2010-2011) 
Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion (HM 2/2007-2008) 
Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 16/2009-2010) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 19. 1.2011. Godkänt.  

Bordläggning 

2 Införandet av resultatlön för lärare 

Kulturutskottets betänkande (KU 2/2010-2011) 
Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion (HM 8/2007-2008) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 19.1.2011. Godkänt. 

Bordläggning 

3 Social och emotionell kompetens som skolämne 

Kulturutskottets betänkande (KU 3/2010-2011) 
Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion (HM 10/2009-2010) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 19.1.2011. Godkänt. 
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Enda behandling efter bordläggning 

4 Landskapsregeringens ungdomspolitik 

Landskapsregeringens meddelande (M 1/2010-2011)  

Ärendet bordlades den 8.12.2011 då lagtinget beslöt att meddelandet inte ska remitteras 

till något utskott. 

Vi börjar med en diskussion här i plenum där en representant för varje lagtingsgrupp 

presenterar sin partigrupps syn på ungdomspolitiken. Lagtingsledamöterna har rätt att 

ge varsin kort replik på de här gruppanförandena. Grupperna talar i storleksordning.  

Ca kl.14.00 avbryter vi plenum. Då tar vi en kaffepaus och när klockan ringer samlas vi 

på nytt här i plenisalen. Då är våra gäster på läktarna välkomna att ta plats här nere i 

plenisalen så långt stolarna räcker. 

Ltl Ulla-Britt Dahl 

Herr talman! Traditionellt sett har ungdomsverksamheten varit kopplad till 

kultur- och fritidssektorn. Syftet med meddelandet är att tydliggöra och 

sammanfatta landskapsregeringens aktuella åtgärder och ambitioner på ung-

domsområdet. 

Det beskriver dels åtgärder för unga som redan pågår och dels anger rikt-

linjerna för fortsatt ungdomspolitiskt arbete.  

Landskapsregeringen vill ge ungdomar möjligheter till påverkan och delak-

tighet och anser att ungdomars engagemang, skapande förmåga och kritiska 

tänkande ska tas till vara som en samhällsresurs. Vi måste komma ihåg att 

ungdomar är inte endast framtiden utan de är en resurs här och nu. 

Ungdomsverksamheten berör många politikområden vilket förutsätter att 

hela landskapsförvaltningen ska involveras för att förverkliga ungdomspoliti-

ken. 

Förutsättningen för att förverkliga ungdomspolitiska programmet är att 

det finns kännedom om programmet och förståelse på politisk nivå, inom 

förvaltningen, kommuner och hos unga.  

Landskapsregeringen kommer därför att lägga särskild vikt vid implemen-

teringen av programmet inom landskapsförvaltningens avdelningar. 

Det är av största vikt att unga involveras i arbetet och att ta in kunskap 

även från medarbetare som ska genomföra programmets åtgärder. 

Även ekonomiska och personella resurser krävs för ett förverkligande av 

programmet. Ungdomskonsulenten har ett särskilt ansvar att bevaka och 

samordna landskapsregeringens arbete inom området. 

Värdet av utbildning lyfts fram och tydliggörs fortsättningsvis i landskap-

ets planer och styrdokument. De studerande ska ges möjlighet att bli aktiva 

och ansvarskännande samhällsmedlemmar som stimuleras till företagsam-

het. 

Skolan har ett ansvar för alla barn och ungdomar, även barn i behov av 

särskilt stöd ska ges lika möjligheter. 

De ungas vilja att bli företagare ska tillvaratas. Unga innovatörer ges inspi-

ration genom vuxna förebilder, lotsning, tävlingar och stöttning i särskilda 

projekt. I samarbete med Ålands Näringsliv och ÅTC och andra aktörer inom 

handeln satsas på entreprenörskap. 

För att målet ska uppnås krävs att avgångsklasserna har en hög kompe-

tensnivå. Det är också viktigt att unga motiveras att slutföra sina utbildningar 

och undviker ett sabbatsår. 
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En viktig del är landskapsregeringens satsning på validering. Validering 

skall ge individen en större möjlighet att använda olika former av kunskap 

som referens. De kunskaper som valideras kan vara förvärvade på olika sätt, 

det kan vara arbetserfarenheter, kurser och utbildningar. 

De åländska barnens och ungdomarnas hälsa och välbefinnande är en högt 

prioriterad fråga.  

En samordning av studerandehälsan i gymnasieskolorna och Högskolan på 

Åland genomförs, kanske rentav är genomförd redan, och mottagningarna för 

skolhälsovårdare, skolläkare, skolpsykologer och skolkuratorer flyttar in i ett 

gemensamt elevvårdshus. 

Landskapsregeringen vill ge ungdomar oberoende av kön möjligheter till 

påverkan och delaktighet och anser att ungdomars engagemang, skapande 

förmåga och kritiska tänkande tas tillvara.  

Genom att fokusera på ungdomar som en resurs och ge dem möjlighet till 

aktivt deltagande i beslutsprocesser i skola, föreningsliv och som bollplank i 

kommunalt beslutsfattande, på så vis motiveras t.ex. ungas deltagande i val. 

Ålands ungdomsråd tillsätts för att bli ett inflytandeforum för unga. Ung-

domsrådet ska i fortsättningen stöttas av tjänstemannaresurs, ungdomskon-

sulenten och egna budgetmedel. 

Grundidén med ungdomsrådet är att vara en mötesplats för unga som vill 

engagera sig i samhällsfrågor utan krav på att tillhöra ett politiskt parti. Ung-

domsrådet kan bestå av 8-10 ungdomar och kan ha som uppgift att arrangera 

träffar och liknande. Ungdomsrådet kan vara landskapsregeringens remissin-

stans i ärenden som berör ungdomar. 

Genom studeranderåd ska de studerandes förslag och idéer tas till vara i 

skolan och möjliggöra ett jämställt och jämlikt demokratiskt deltagande och 

kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga i skolans arbete.  

För att kunna möta ungdomar och tillmötesgå deras behov av egna arenor 

kommer landskapsregeringen att initiera olika former av samarbeten som 

tex. ung.ax ett samarbete mellan olika föreningar och Mariehamns stad. 

Sociala medier öppnar möjligheter att vidga sin omvärldssyn, skapa nät-

verk och påverkansgrupper. 

I alla skolor bör medieutbildning där etik och moral rättigheter och skyl-

digheter på nätet tas upp där har också föräldrar en viktig roll. 

Landskapsregeringen möjliggör erfarenhetsutbyte för personer engagerade 

i ungdomsverksamhet i form av seminarier och föreläsningar på Åland och i 

närliggande regioner. 

Utbildning och kompetensutveckling gällande metoder för hur unga görs 

delaktiga erbjuds åt aktiva i ungdomsrådet och förvaltningspersonal. Tack, 

herr talman!  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Det mesta kan man väl hålla med om i det som ltl 

Dahl förde fram. Jag tycker ändå man talar i ganska allmänna och gene-

rella ordalag. Kunde ltl Dahl konkretisera en eller två åtgärder som 

skulle bidra till att öka att de unga mera kunde påverka samhällsutveckl-

ingen samt hur det skulle finansieras och organiseras? 

Det finns ju redan stadgat om ungdomsrådet, men det har inte den 

här regeringen orkat tillsätta, så det är inte någon nyhet. Det skulle vara 

intressant om ltl Dahl hade någonting nytt att anföra. 
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Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Jag vet egentligen inte vad ltl Sundback menar med nytt? 

Ett ungdomspolitiskt program ska ändra basera sig på olika verksam-

heter som kan finnas inom olika organisationer bland ungdomar.  

Inom föreningar ges landskapsmedel för att ungdomarna ska kunna 

delta i beredningsarbete, både i ungdomsföreningar och i idrottsför-

eningar. Det är inte särskilt nytt men det är någonting som man i alla 

händelser kan påverka.  

Ålands ungdomsråd är ingenting nytt. Det är ändå en nystartat att 

tillsätta ett nytt ungdomsråd. Då skulle man kanske inte lämna det här 

rådet att jobba med de här sakerna allena, som man tydligen har gjort 

när det gäller tidigare ungdomspolitiskt program. Man räknade med att 

ungdomarna ensamma skulle förverkliga det här. Jag tror inte att vi ska 

utgå ifrån det. Man måste också ha hjälp av personal i förvaltningen, av 

ungdomskonsulenten och av politikerna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag noterade att ltl Ulla-Britt Dahl pratade om att det är 

viktigt att man involverar ungdomarna i det ungdomspolitiska pro-

grammet, vilket jag är den första att hålla med om.  

Tittar man på det här programmet så är det ett program som land-

skapsregeringen har utarbetat med ett parlamentariskt stöd i ryggen. 

Man lägger fram det här programmet för lagtinget för debatt. Efter det, 

om jag förstod ltl Dahl rätt, ska ungdomarna involveras. Jag tycker att 

det är helt fel väg att gå. Man borde ha ungdomarna med i ett tidigare 

skede när man utarbetar de här riktlinjerna, istället för att de nu ska be-

höva sitta på läktaren och lyssna. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! I bilagan i ungdomspolitiska programmet finns ett 

förslag som är utarbetat av ungdomar tillsammans med ungdomskonsu-

lenten. Det har förekommit flera seminarier, där vissa lagtingsledamöter 

har varit kallade, och där har ungdomar varit med och lagt fram saker. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag har också en fråga om processen kring det här. Det var 

en kommitté som togs fram det här programmet. Sedan tog det hela 623 

dagar innan programmet kom till lagtinget för diskussion. Jag är också 

oroad över att ungdomarna inte har fått vara delaktiga. De ungdomar 

som vi har på läktaren idag har knappast hört om det här dokumentet 

tidigare. Nu serveras en färdig produkt och det tror jag inte uppskattas 

ifrån ungdomarnas sida. 

Sedan undrar jag också om ltl Ulla-Britt Dahl har någon åsikt om 

upplägget och framförallt om språket i det här programmet? Det är till 

och med svårt för oss som är vana att läsa sådan här byråkratisk text. 

”Svåra ord besvärar mig”, brukar Nalle Puh, säga. Besvärar det inte 
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också Ulla-Britt Dahl att ett sådant här viktigt dokument inte har ett lät-

tare upplägg och språk?  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Som jag svarade i en tidigare replik så har det förekommit seminarium. 

Efter kommitténs förslag till arbete vet jag att ungdomskonsulenten har 

hållit flera seminarier. Nog har ungdomar fått möjlighet att påverka, om 

man sedan har tagit den möjligheten vet jag inte. Kanske inte alla här 

har tagit den möjligheten eller om budskapet inte har gått fram, det vå-

gar inte jag säga. 

När det gäller språket så har jag hört från vissa håll att det kanske kan 

vara lite svårläst. Men så är det med allt vårt språk här i lagtinget, tycker 

jag. Det här är inget undantag.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Man säger att ungdomar varit med i det här arbetet. Man 

gör då en definition att unga är människor mellan 13 och 25 år. De 

människor som har suttit i den här kommittén är helt klart över denna 

ålderskategori. Många är snarare i 40-årsåldern. Därför kan man ifråga-

sätta ungdomarnas legitimitet i det här arbetet.  

Ungdomsrådet har funnits förr. Det fungerade inte såsom man öns-

kade. Jag skulle vilja fråga ltl Dahl på vilket sätt anser regeringen att det 

nya ungdomsrådet ska fungera så att det fungerar bättre än tidigare? 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Jag tror att om man gör det här programmet känt, 

får det bra implementerat i förvaltningen och det får stöd av ungdoms-

konsulenten och politikerna så kommer de unga att se till att det blir 

implementerat och att det kommer att fungera. Jag är nästan övertygad 

om det.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Jag som tillhör den ungdomliga den delen i centergruppen har 

fått äran att hålla det här anförandet. På grund av den korta tid som ges så 

kommer jag att upprätthålla mig vid två specifika områden. Det är utbildning 

utanför Åland och arbete för ungdomar.  

Det allra viktigaste för den åländska ungdomen är att de får tillgång till ett 

brett svenskspråkigt utbildningsutbud samt att de får tillgång till arbete. Där-

för måste vi möjliggöra för våra ungdomar att studera i Sverige. Det har hit-

tills gjorts med framgång och här måste vi hela tiden se till att resurser ges så 

att det kan fortsätta. 

Viktig är att landskapsregeringen hela tiden håller kontakt med den 

svenska regeringen för att hålla sig ajour med eventuella förslag till lagänd-

ringar som kan försvåra att få utbildningsplatser i Sverige. 

Här vill jag samtidigt ge beröm åt Ålands utbildningsminister Britt Lund-

berg som aktivt och idogt har arbetat för denna viktiga och goda sak. 
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Herr talman! För att ingen ska missförstå mej så är jag också positiv till att 

de ungdomar som så vill också utbildar sig i Finland. Men här blir det allt 

svårare att få tag i en helt svenskspråkig utbildning. Det kan ofta finnas 

svenskspråkig utbildning men då kan mycket av litteraturen vara på finska.  

Därför är det allt svårare för den åländska ungdomen att utbilda sig i Finland. 

Vår erfarenhet är att 80 procent utbildar sig i Sverige och 20 procent utbildar 

sig i Finland. Ungdomarna har alltid rätt, det bevisar också det här.   

Herr talman! Vi politiker säger ofta inför ett val att vi prioriterar vård, 

skola och omsorg och då menar vi främst den ekonomiska delen. Därför 

måste vi också visa det i detta fall genom att se till att studiestödet och bo-

stadsstödets storlek inte gör ett hinder för studierna.  

Trots det ansträngda läget för landskapets budget får vi inte minska på 

vare sig studiestöd eller bostadsstöd. En ökning av budgetsumman måste 

vara befogad då allt fler väljer att studera, speciellt nu då det är svårt att få 

tag i arbete.  

För dessa som studerar i Sverige måste vi också försöka få ett system med 

att valutasäkra studiestöden. De som väljer att studera i Sverige har fått allt 

mindre i plånboken. För en tid sedan fick man 11,50 kronor för en euro. Idag 

ligger den ner på 8,80. Studiestödet och bostadsstödet har för de ålänningar 

som studerar i Sverige sjunkit med 25 procent. Prognosen är att kronan ska 

ner till 8 kronor för en euro. Då har stödet sjunkit med 30 procent.  Här 

måste vi hitta ett system så att man får lika mycket kronor oberoende av väx-

elkursen. Det här är av yttersta vikt, speciellt när de allra flesta väljer att stu-

dera i Sverige.  

Herr talman! Jag kommer sedan in på arbetslösheten som idag för våra 

ungdomar ligger på ca 8 procent, vilket kan betraktas vara en ganska låg 

siffra, men för dem som det berör är det alldeles för högt. 

För nyutbildade kan det ofta vara svårt att få ett arbete då det ofta krävs 

arbetslivserfarenhet. Det kan vara svårt och blir moment 22. Får man inget 

jobb så får man heller inte någon arbetslivserfarenhet och det är svårt att få 

jobb om man inte har arbetslivserfarenhet. Här har näringslivet, kommuner-

na och landskapet ett mycket stort ansvar att slussa in de nyutbildade in i ar-

betslivet. 

Jag vet att förra näringsministern Jan-Erik Mattsson hade kontakt med 

näringslivet och försökte påverka dem att ta sig an ungdomarna. Det lyckades 

ganska bra. Nuvarande näringsminister Torbjörn Eliasson har tillsammans 

med AMS gjort ett bra arbete för att bringa ned ungdomsarbetslösheten.  

Mitt förslag för att bringa ner arbetslösheten är att vi i budgeten 2012 tar 

upp ett treårigt anslag om 500 000 euro per år för att landskapet skulle an-

ställa nyutexaminerade elever i landskapsförvaltningen. Det här skulle ge 

cirka 25 nya arbetsplatser. Sedan kan vi med gott mod även påverka kommu-

nerna och näringslivet att göra motsvarande.  

Det här, herr talman, skulle medföra att vi halverar ungdomsarbetslöshet-

en inom ett par år. Tack, herr talman!  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Att landskapet ska anställa ungdomarna som kommer ut 

ur skolorna liknar ju att återupprätta Sovjetunionen. Det tror inte jag på. 

Jag tror på att de ska få riktiga jobb av egen kraft på en arbetsmarknad 

som mår bra och behöver den här resursen till det åländska samhället. 
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En sak som är svår när man studerar i Sverige är att man blir av med 

sin åländska hembygdsrätt. Man blir av med ”ålänningskapet” om man 

studerar för länge. Obunden samling var först med att föra upp frågan 

om att undvika att inte bli av med hembygdsrätten. En kommitté sade i 

april 2009 att det skulle genomföras. Det är fortfarande inte genom-

förts. Varför genomför man inte sådana konkreta saker? Det är jättevik-

tigt för ungdomarna som far till i Sverige och studerar så att de inte blir 

av med hembygdsrätten. Det är en viktig frågeställning. 

När det gäller studiestödet så är lösningen enkel. Vi betalar studiestö-

det i svenska kronor så länge kronan finns kvar. Är Runar Karlsson med 

på det så är problemet löst här och nu.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Jag tackar för det stödet att vi ska valutasäkra stödet för dem 

som studerar i Sverige. Det är vi helt överens om. 

Faktum är att det finns cirka 70 ungdomar som är arbetslösa idag på 

Åland. Vi måste hitta på mer eller mindre radikala förslag för att bringa 

ned detta. Ett förslag är att vi slussar in dem på arbetsmarknaden delvis 

via landskapet förvaltning och delvis via kommunerna. Jag vet redan 

idag att man Mariehamns stad har tagit ett stort ansvar genom att göra 

det jobbet. Det kan vi också bygga på. Vi kan också påverka näringslivet. 

Det är ett delat ansvar mellan näringslivet, landskapet och kommuner-

na.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Den största andelen ungdomar inom utbildningen på 

gymnasialstadienivå är de som går i våra egna yrkesutbildande skolor. 

Dem talas det inte så mycket om. Har ltl Runar Karlsson glömt bort dem 

också? Det är mycket tal om dem som studerar i Sverige och det är en 

viktig grupp, med den allra viktigaste gruppen är de som utbildar sig på 

Åland. Det är de som stannar kvar här och jobbar upp vårt välstånd. Det 

skulle vara viktigt att höra några åsikter att underlätta för dem att 

komma in på arbetsmarknaden. 

Jag tycker att centern och de partier som sprider den här uppfatt-

ningen att man inte kan studera på svenska i Finland måste ta reda på 

fakta.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det finns ju en anledning till varför 80 procent väljer att 

studera i Sverige mot i Finland. En anledning är språket. Jag har egna 

barn och egna erfarenheter av det här. Så är det ju förstås, men det vill 

säkert socialdemokraterna gärna bestrida. 

Att jag inte nämnde de skolor som vi har på Åland var för att jag på 

fem minuter inte hinner ta hela spektrumet, därför riktade jag in mig. 

Jag har själv varit med i landskapsregeringen och där har vi jobbat för 

att alla som vill ska få möjlighet att studera för Åland och det har man 

lyckats väl med.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Den del som intresserade mig av ltl Runar Karlssons anfö-

rande rörde studiestödet. En fråga som vi ifrån frisinnad samverkan har 

lyft upp tidigare gäller också studiestödet och det är ett problem som 

kanske är ännu större överlag än vad valutan är. Valutasidan har också 

sina bekymmer, den går däremot upp och ner så den varierar. Däremot 

problemet som vi har i dagsläget med att aktiva studeranden som klarar 

av sina studier men ändå väljer att jobba samtidigt, de bestraffas i dags-

läget genom att de får lägre studiestöd. Vad vill Runar Karlsson och cen-

tern göra åt det? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag kan konstatera att de som exempelvis jobbar under 

sommartid drabbas inte. Man har möjlighet att tjäna 732 euro per må-

nad utan att det inverkar på studiestödet. Det är den gränsen som man i 

så fall borde höja. Det är alltid en fråga om hur mycket man ska jobba 

och hur mycket man ska studera och när ska man minska studiestödet. 

Men det är möjligt att man borde titta på det. Det är möjligt att jobba 

och också få studiestöd idag. Man kan jobba hela sommaren utan att det 

inverkar på studiestödet och också jobba för 700 euro i månaden utan 

att det inverka på studiestödet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag skulle vilja ha två förtydliganden ifrån centergruppen ge-

nom Runar Karlsson. Vad har centern gjort för att ge de studerande från 

Sverige som återvänder till Åland för att anses behöriga när de söker ar-

beten som t.ex. studievägledare och socialarbetare? Idag anses de behö-

riga.  

Sedan när det gäller studiestödsansökningarna så borde man också 

kunna göra ansökningarna på nätet. På vilket sätt har centern arbetat 

med det?  

Jag tycker inte heller att landskapet ska anställa ungdomarna. 

Obundna har kommit med ett förslag som går ut på att företag som an-

ställer arbetslös ungdom ska få stöd istället. Då får ungdomarna en möj-

lighet till riktiga arbeten som ger viktig erfarenhet. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Nog finns det också riktiga arbeten inom landskapsförvaltningen och 

inom kommunerna. Det är helt klart. Det finns också mycket kompe-

tenskrävande uppgifter att göra här, som är mycket viktiga för att få 

jobbet gjort. Inte är det konstlat utan man gör också ett jobb. Marie-

hamn stad har gått in för detta framgångsrikt och bringat ned ungdoms-

arbetslösheten. Varför kan inte landskapet hjälpa till och göra det i sin 

förvaltning? Det är treparts ansvar; kommunerna, landskapet och nä-

ringslivet. Alla vill att ungdomarna ska ha jobb. Det måste ju vara myck-

et bättre än att man går arbetslös och löser arbetslöshetsunderstöd. 
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Sedan till de här första detaljfrågorna så tycker jag inte det är riktigt 

relevant att svara på sådant i talarstolen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Ltl Karlsson nämner nästan bara uteslutande studier 

i Sverige. Jag måste lite hålla med ltl Sundback här, det finns faktiskt 

möjligheter att studera på svenska också i Finland. Var man studerar är 

var och ens eget beslut. Jag tror att många väljer att studera även utan-

för Åland och Sverige. Idag har man ju hela Europa som man kan stu-

dera i. Det är mycket värdefullt för att lära sig mera språk. Jag tror att 

man i framtiden kommer att välja mera andra länder än just Sverige. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Vad jag kan läsa i mitt anförande så har jag inte påstått något annat hel-

ler. Jag har inte påstått att man inte ska kunna studera någon annan-

stans än i Sverige och Finland. Jag tog fram problemen med att studera i 

Sverige genom kronans förändring, och att det alltid finns ett hot om att 

ålänningarna inte ska få tillräckligt med platser i Sverige. Sedan tog jag 

upp detta med finska språket i Finland som är ett problem, som jag kan 

se i alla fall. Naturligtvis kan man studera i hela världen. Vi ska hjälpa 

till så gott vi kan. Man hinner inte i talarstolen på fem minuter prata om 

hela världen.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ltl Karlsson är ju med i regeringsblocket och har alla möjligheter att 

komma med förslag till en förändring av studiestödet där man kunde 

anpassa valutan. Vi väntar på åtgärder.  

Jag tror att om man vill man ha ner ungdomsarbetslösheten och få in 

flera ungdomar i utbildning så ska man istället satsa den här halva mil-

jonen på att få fram utbildningsalternativ för dem som idag har ganska 

svaga resultat i skolan och som behöver hitta en plats i samhället.    

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det gör man ju också. Man satsar ganska mycket, även här 

lokalt, på alla målgrupper. Sedan kan man alltid diskutera vad som är 

bäst för pengarna. När man är färdig utbildad så vill man gärna ha jobb. 

Problemet är att arbetsgivarna kräver arbetslivserfarenhet och det får 

man inte om man inte får ett arbete. Därför måste vi se till att vi hjälper 

ungdomar in i arbetslivet. Om det sedan må vara kommunerna eller 

landskapet som hjälper spelar inte någon roll. Kalla det sedan för kom-

munismen eller vad som helst, det handlar om att de måste få arbete.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  
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Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Bästa åhörare, det här med ungdomspolitik är intressant och 

naturligt för oss inom obunden samling, som är det yngsta partiet på Åland 

och den yngsta gruppen här i lagtinget. Vår medelålder är under 40 medan 

politikens medelålder är runt 60. Utan oss att skulle medelåldern vara ännu 

högre. Inget ont om äldre människor och erfarenhet men det behövs ungdo-

mar i politiken. 

Den viktigaste garantin för politik för ungdomar är att unga människor i 

höst, oavsett parti, röstar. Rösta också på ungdomar i andra partier. Rösta 

framförallt på sådana människor i allra åldrar som har unga idéer, som inte 

har stelnat i sin form och som kan tänka nytt och utanför boxen. Det är vik-

tigt.  

Jag höll ett tal om detta den 8 december i fjol. Jag tänker inte upprepa det. 

Det talet finns på min blogg som ni kan hitta på sundman.ax. På sundman.ax 

kan man antingen läsa eller lyssna på det här talet. Det är fyra sidor så jag ska 

inte trötta ut er med att läsa upp det på nytt.  

Jag ska bara nämna några saker ur talet som jag tar upp. Det rör ungdo-

mar i stort. Ungdomspolitik omspänner allting, allt vi gör här, vi bygger sam-

hället som ni ska ta del av i framtiden. Sedan kan vi göra sådant som ni tar 

del av direkt eller lite senare i livet. Allt är egentligen ungdomspolitik. 

I det här talet säger jag bland annat att det är väldigt viktigt, när man pra-

tar om fritidssysselsättning, att man ger initiativet åt ungdomarna, att man 

ger frihet under ansvar. Där tenderar vi att ta åt oss både ansvar och initiativ 

från samhällets sida. Det är viktigt att föra tillbaka det till er. 

Det är viktigt att uppmuntra ungdomar till entreprenörskap. Det funkar 

tyvärr inte om alla är trygghetsälskande individer som vill ha en anställning i 

ett företag. Det måste finnas entreprenörer som tar risker och utvecklar sam-

hället som våra föräldrar och era föräldrar och farföräldrar har gjort för att vi 

har det Åland som vi har idag. 

Vi vill satsa på utbildning på flera sätt t.ex. genom läroavtalsutbildning 

som vi tycker att borde vara ett reellt alternativ och inte bara ett alternativ 

som man ta fram när ingenting annat passar. Man ska använda IT i skolorna 

som ett verkligt verktyg. Ni tycker säkert att man kunde utveckla den delen 

betydligt mera än vad man gör idag.  

Sedan är det också mycket om den sociala situationen för ungdomar. Där 

sade jag bland annat i mitt tal att man ska ta de ungdomars situation på all-

var som lever i ett misstagbruksförhållande. Vi pratar mycket om ungdomars 

eget missbruk av alkohol och droger. Men det finns många ungdomar som 

har föräldrar som har problem och de ungdomarna måste samhället stöda. 

I övrigt så är obunden samling, som ni säkert vet ni som känner till politi-

ken, väldigt aktiva. Vi har under den här perioden väckt över 500 initiativ här 

i lagtinget och den största delen av de initiativen är direkt relaterade till ung-

domsfrågor mer eller mindre. De initiativen kan man ta del av på lagtingets 

hemsida. Jag ska inte säga mer om det här talet, ni kan själva lyssna på det el-

ler läsa det. Jag vill använda mina två sista minuter till att läsa upp slutet av 

talet. Det är väldigt stressande att säga så här mycket på fem minuter, vi bru-

kar ha sju minuter på oss annars. 

Så här sade jag i slutet av mitt tal: ”Det är viktigt att ungdomarna blir ak-

tiva ålänningar. Att man får en stark känsla för hembygden och en stark 

kärlek till hembygden. Det här handlar inte om någon nationalistisk hjärn-
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tvätt. Tvärtom, det handlar om att man ska ha kännedom om Åland och om 

omvärlden och känna stark hemhörighet på Åland. Man far ut i världen och 

studerar. Vid varje tillfälle tänker man att en vacker dag flyttar man hem 

och slå ner sina bopålar på Åland. "Aldrig förgäta vi fädernas bygd, vart vi 

i fjärrled än draga" sägs det i ålänningens sång. Det ska klinga i ungdo-

mens huvud ständigt så att man kommer tillbaka hem till Åland. Det är den 

absolut viktigaste ungdomspolitiska åtgärden, att vi till varje pris ser till att 

våra ungdomar kommer hem och att vi är ett attraktivt samhälle som de vill 

komma hem till. Där det finns riktiga arbetsplatser osv.  

Till sist är det viktigt att ungdomarna lär sig ett sunt leverne och vad 

verklig och hållbar utveckling är. När jag säger det här så säger jag samti-

digt att var sak har sin tid. Man behöver kanske inte frustreras över ung-

domars leverne, men man måste frustrera sig över om de inte förstår sedan, 

när de blir vuxna unga ålänningar och får familj, att lämna vissa saker av 

sitt leverne bakom sig. När man pratar om den hälsopolitiska delen så bör 

man fokusera på att hållbar utveckling inte handlar om något "miljöflum-

meri" som låter konstigt och som man tar avstånd ifrån. Det handlar om ett 

sätt att bygga ekonomiskt välstånd utan att förverka naturens kapital. Jag 

tror nog att ungdomen har lättare att formas och verkligen jobba för håll-

bar utveckling än vad många äldre personer kanske har, där det är svårt 

att lära in ett nytt beteende. 

Jag ser med tillförsikt på ungdomar. I alla tider, ända sedan de gamla 

grekerna och romarnas tid, har vi vuxna ojat oss över ungdomens förfall. 

Den åländska ungdomen har nog en verkligt fin framtid. Det gäller, som po-

litiker, att skapa vissa förutsättningar för att man ska kunna och vilja 

komma tillbaka till Åland och leva sitt liv här. Tack.” 

 Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Att värnade demokratin, att lyssna på alla röster har abso-

lut ingen ålder. En av de viktigaste ingredienserna i ungdomspolitiken 

är just demokratiaspekten, att lyssna på vad ungdomarna har att säga. 

På samma vis som kulturpolitik och näringspolitik så är ungdomspo-

litik ganska svårt. Det är inte en avgränsad liten del. Någon har någon 

gång sagt att när det kommer till kulturpolitik, näringspolitik och ung-

domspolitik så handlar det rätt och slätt om att hosta upp stålar.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Som jag sade så är vi ett ungt parti. Jag är näst yngst här i lag-

tinget, då är jag i era ögon, bästa åhörare, rätt så gammal skulle jag tro. 

Jag fyller snart 40. Inget ont om mig och de som är äldre än mig. En ga-

ranti för att man satsar medel på det som intresserar ungdomar är nog 

också att det finns ungdomar i lagtinget. Därför borde det finnas flera 

unga människor. Jag säger inte att alla ska vara 25. Men det borde åt-

minstone finnas en handfull som är yngre än mig, det finns en person 

som är yngre än mig och det är Johan Ehn som ni just ska få lyssna på. 

Varför finns det inte unga i lagtinget? Ja, därför att folket får de politiker 

som de förtjänar. Tyvärr är det så för ungdomar att man är dålig på att 

rösta, dels generellt, det är många som inte röstar alls och sedan kanske 

man inte tänker så här. Framförallt är valdeltagandet bland ungdomar 
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väldigt lågt. Kom ihåg det i höst när butiken har öppet till 16 oktober. Gå 

dit och handla! Köp din politiker som du vill ha. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Det var mycket reklam för ltl Danne Sundman i anfö-

randet. Jag håller fullständigt med om att det behövs unga i politiken. 

Jag ser gärna att det skulle vara flera unga som ställer upp både i val och 

röstar inför nästa val.  

Ltl Sundman nämnde att det inte talas så mycket om IT och sociala 

medier för ungdomarna och att detta behöver utvecklas och det är tan-

ken med det ungdomspolitiska programmet. I programmet nämns att 

man ska skapa arenor för ungdomarna när det gäller sociala medier.  

Sedan tyckte jag också att ltl Sundman var inne på aktivt medborgar-

skap. Det ska man också skapa förutsättningar för här enligt det ung-

domspolitiska programmet. De här tankarna som ltl Sundman framför 

finns i det ungdomspolitiska programmet.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Ja, jag gjorde reklam och jag gör reklam för mig själv och 

för mitt parti, men jag gjorde också reklam för alla andra partier. Så 

rättvis vill jag vara. Det är inte så att man nödvändigtvis måste rösta på 

mig eller på mitt parti. När det gäller att få ungdomligt tänkande så kan 

man rösta på en ungdom eller på en politiker som har ungdomligt tän-

kande. Det finns många bra exempel på äldre människor i lagtinget 

också som har ett ungdomligt tänk. Vad menar jag med ungdomligt 

tänk? Ja, det är sådana som tänker nytt och som tänker att vi har en fan-

tastisk möjlighet att utveckla det åländska samhället tillsammans med 

människor i alla åldrar, men framförallt för och tillsammans med de 

kommande unga ålänningar som nu till stor del kanske är ute i världen 

och studerar. Därför är det viktigt att ta sig an deras situation.  

När det gäller IT så säger jag också i mitt tal, jag sade det inte idag 

men jag sade det den 8 december, att det är jätteviktigt område att satsa 

på skolan och använda det i praktiken. Jag jämförde med en skogshug-

gare. Om en chaufför till en skogshuggarprocessor inte skulle få utbild-

ning så måste han stiga ur maskinen och använda yxa eller såg istället. 

Så är det lite med IT i skolan, man måste ge lärarna den kompetens som 

krävs.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman, bästa lagting och åhörare! Det är viktigt att man diskuterar 

ungdomspolitik med de unga själva. Därför tyckte vi ifrån socialdemokratiskt 

håll att var viktigt att bjuda in er när den här debatten skulle hållas. Det är ro-

ligt att det kom så många. Jag hoppas att vi ska få en livfull och intressant 

diskussion senare.  
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Jag såg kommittéarbete och hörde minister Lundberg säga att de unga själva 

vill det här och det här. De unga är ju per definition i det här programmet 

mellan 13 och 25 år. Det fanns inte många ungdomar som har blivit hörda. I 

kommittén är många av dess medlemmar i min ålder, dvs 40 år och äldre.  

Vi har sett många dagsländor i politiken vad gäller ungdomsinitiativ. Det 

går alltid att göra ett ryck, att skapa ett evenemang, ett parlament, tillsätta en 

grupp eller skriva ett dokument. Den stora utmaningen är faktiskt att få kon-

sekvent, genomtänkt, långsiktig och mer kunskap om ungas förutsättningar 

och deras levnadsförhållanden. Utmaningarna är faktiskt att i verkligheten, 

på riktigt, främja, stimulera och förbättra unga människors liv och uppväxt-

förhållanden. 

Landskapsregeringen har goda mål formulerade i det här programmet. 

Men tyvärr kommer man inte ens halvvägs vad gäller förverkligande av am-

bitionerna. För det här programmet innehåller inte några resurser. För att 

kunna förverkliga ungdomspolitik så krävs det också resurser. 

Det andra problemet med det här programmet är att det inte innehåller 

några nya idéer och förslag. Kontentan är att man dammar två funderingar 

som har funnits tidigare; det ena är ungdomsrådet och det andra är ung-

domsparlamentet när man vill skapa inflytande och kontakt mellan ungdo-

mar och politiker.  

Jag tror att det idag finns modernare former när det gäller demokratiar-

bete. Man behöver hitta goda förslag och former för det. Det finns säkert att 

inhämta t.ex. från Sverige. Jag efterlyser lite mera nytänkande om vi ska få 

det här att fungera långsiktigt och bättre framöver. 

En annan viktig när man börjar ett reformarbete är att ha en gemensam 

verklighetsbild. Landskapsregeringen talar om kommunernas ungdomspoli-

tik som om det var någonting som verkligen fanns. Jag upplever att det inte 

finns mycket av ungdomspolitik i kommunerna. Inte ens i Mariehamn, den 

överlägset största kommunen på Åland, har vi i verkligheten någon genom-

gripande ungdomspolitik. 

För att få ny kraft i kommunerna i de här frågorna är det viktigt att man får 

igång kommunala processer. Kommunerna och lagtinget behöver nya unga 

krafter. Vi behöver nya politiker och vi behöver tillväxt. 

I Finland har man en ganska ny progressiv ungdomslagstiftning. En lag-

stiftning på ungdomsområdet vore också relevant, tycker jag. Det fanns ett 

ganska långt utarbetat förslag. Jag tycker det är synd att landskapet inte har 

gått vidare med det. Istället för mycket ord och drömmar tycker jag att man 

nu borde göra några mycket konkreta och aktuella saker. 

Vad gäller utbildningen så tycker jag att landskapsregeringen måste ta ett 

större skolpolitiskt ansvar. Det har varit ett otroligt kaotiskt år i gymnasiesko-

lorna under hösten 2010 när man har infört periodiseringen. Jag är en varm 

förespråkare av periodisering, men man måste förbereda reformer grundligt 

innan de sjösätts, annars blir eleverna lidande. Det är att visa respekt och ta 

ansvar för ungdomar, att verkligen ge dem chansen att på bästa sätt klara av 

den här typen av reformer. Därför behöver landskapet ta ett större politiskt 

ansvar vad gäller skolreformen som nu är aktuell inför nästa år. Att man ger 

skolreformen tillräcklig tid så att man inte igen skapar samma kaos i skolan.  

Jag har mycket mer att säga, herr talman, men jag får återkomma. Tiden är 

slut.  
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Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Först några åsikter om detta med den parlamentariska 

gruppen. De politiska partierna har fått utse medlemmar och socialde-

mokraternas och obundna representanter tangerar också 40-års ålders-

strecket.  

Jag vill ge stöd åt Ulla-Britt Dahls resonemang. Det var flera semi-

narier där man samlade olika ungdomsorganisationer och elevråd och 

ville få input i det här arbetet. Jag var åtminstone på två av dessa semi-

narier. Det var väldigt glest med lagtingsledamöter på de seminarierna. 

Jag tror att Ulla-Britt Dahl och eventuellt Danne Sundman var med. 

Kanske det inte är det bästa, hur välvilligt det än är, att ha ett ung-

domspolitiskt program när det finns gräsrotsrörelser som faktiskt fun-

gerar. Min uppfattning är att elevråden på högstadierna börjar fungera. 

Man samarbetar med Hem och Skola, man driver frågor och det verkar 

vara ett litet uppsving i elevråden just nu på högstadierna. Det tycker jag 

att är helt fantastiskt.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tror att elevråden skulle behöva få en nystart. Elevråden behöver 

mera kraft. Man behöver också avsätta lärarresurser för att ha ett aktivt 

arbete inom elevråden. Att stärka elevråden i deras arbete tycker jag är 

en mycket angelägen fråga. Det är bra om den här typen av aktiviteter 

har kommit igång inom kommunerna. Det är ju kommunerna som har 

hand man om grundskolan. Man kanske också skulle ta nya tag i land-

skapets skolor och jobba vidare med att utveckla formerna för inflytande 

och demokratin.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Det låter lite på det här anförandet som om social-

demokraterna inte har tagit sitt ansvar i den parlamentariska grupp som 

arbetat med det ungdomspolitiska programmet. Där har funnits repre-

sentanter från vartenda parti. Representanterna som har varit med har 

förankrat i sina politiska partier och på partiets sätt sedan arbetat med 

ungdomar och kommit tillbaka med input till det här arbetet. Om man 

har valt att inte jobba med detta inom det socialdemokratiska partiet så 

är det att beklaga.  

Utgående ifrån det här parlamentariska arbetet gör vi upp en hand-

lingsplan för vad som ska genomföras 2011. Vi har särskilt lagt vikt vid 

det som vi tror att är allra närmast när vi läser ut vad som behövs och 

som vi också har erfarit det senaste året. Det är utveckla studeranderå-

den på våra gymnasieskolor i riktning mot det som finns i grundsko-

lorna idag, som har tagit ett stort kliv framåt. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Vad gäller det ungdomspolitiska arbetet inom socialdemokraterna så 

har jag ingenting att skämmas över. Vi försöker ordna debatter och vi 

har ungdomsgrupper osv. Det behöver minister Lundberg inte alls be-

kymra sig över. 
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Däremot tycker jag att det är problematiskt att man tillsätter en 

kommitté för att ta fram ett ungdomspolitiskt program där man inte be-

aktar åldersgrupperna. Landskapsregeringen kanske skulle ha betonat 

vikten starkare att partierna skulle utse representanter som är så unga 

att de ingår i gruppen under 25 år. Då kunde man ändå få en mera rele-

vant input i det här arbetet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Är det inte så att de politiska partierna utser sina re-

presentanter själva till kommittéerna? Det borde väl ha legat på social-

demokraternas ansvar att utse så unga representanter och att det föran-

kras till dem det berör. 

Ltl Gunell talar om drömmar och fantasier, jag tycker egentligen att 

det låter ganska bedrövligt att uttrycka sig på det sättet. Här finns fak-

tiskt goda ambitioner att kunna uppnå att implementera ett ungdoms-

politiska den här gången. Det lyckades man inte med i det förra pro-

grammet. Därför är det jätteviktigt att man lyckas med det nu. Tidigare 

lämnade man helt ungdomarna att försöka ta hand om det här. Nu är 

det meningen att det ska implementeras inom alla politikområden. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Att få en relevant kommitté, det måste ju den som tillsätter kommittén 

se till och det är ju landskapsregeringen i det här fallet. Landskapsrege-

ringen betonar alltid att det ska vara jämställt, det ska vara lika många 

kvinnor som män och där kan man också betona en relevant ålderskate-

gori. Det tycker jag inte att man ska skylla ifrån sig. Det ansvaret måste 

landskapsregeringen ta. 

Däremot håller jag med om att det finns goda ambitioner och goda 

formuleringar i det här arbetet. Men, jag tycker inte att det finns någon 

realism i att kunna uppnå det om man inte tillsätter resurser som med-

följer ett politiskt program. Det kräver resurser, det kräver resursperso-

ner, kunskap och handling. Ungdomskonsulenten tillsattes och kom in i 

budgeten år 2006. Det är en kvarleva, ifrån den förra perioden, som jag 

hade hoppats att man hade stärkt under följande regeringar. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det är ju trots allt en ungdomsdebatt, jag tycker det är 

synd att det blir så mycket negativt käbbel.  

Jag noterade att ltl Gunell sade att ungdomsparlamentet har ordnats 

på ett halvdant sätt tidigare, vilket jag håller med om. Det var inte på de 

ungas villkor. Det måste ju vara kul och intressant. 

Vi lade ifrån Ålands framtids sida en motion där vi skrev att ung-

domsparlamentets struktur och upplägg bör ses över och i första hand 

utformas av ungdomar åt ungdomar. Vi pekade också i förslaget på att 

man i samhällsundervisningen borde integrera ungdomsparlamentet, 

ordna val ute i skolorna och ha ungdomsparlamentet kontinuerligt. På 
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det sättet kan man få ett intresse bland ungdomarna för de här frågorna. 

Hur ser ltl Gunell på det förslaget? 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Framförallt tycker jag det är viktigt att nu ta tillvara det faktum att 2011 

är ett valår. På det sättet får man utnyttja året och låta ungdomar och 

politiker mötas oftare och i olika typer av forum. Det kan vara ung-

domsparlament. Jag tycker också att skolorna mera aktivt ska bjuda in 

politiker till skolorna för att ha debatter och diskussioner. Jag tycker att 

det är vårt ansvar att se till att ni också vet skillnad på en centerpartist 

och på en socialdemokrat eller en obunden. Där är det vårt ansvar att 

försöka komma ut med den informationen till er alla.  

I svenska valet var det väldigt många som valde att rösta på Sverige-

demokraterna för att det var nytt, häftigt och kanske lite utmanande. Då 

tycker jag att vi etablerade politiker har misslyckats med att berätta vad 

vi vill och vad våra partier står för. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! En del av parlamentarismen går ut på att vi har en 

opposition som kritiskt ska granska vad regeringspartierna gör. Den rät-

tigheten kan man ta sig. Tar man sig den rättigheten, går man upp och 

ifrågasätter och häcklar det som kommer ifrån regeringen så bör man 

också komma med konkreta förslag, det ingår också i parlamentarism-

en.  

Man ifrågasätter detta med ungdomsparlamentet, ungdomskommit-

tén och ungdomsrådet som har lyfts fram ifrån regeringens sida och sä-

ger att det finns bättre förslag, man kan jobba mycket bättre och det är 

bara att fara till Sverige och omkringliggande regioner så ser man det. 

Jag tycker att man har kommit lite till korta i debatten om man inte själv 

presenterar någonting, om man väljer att gå upp och ifrågasätta på det 

här sättet. 

Man ifrågasätter också här hela tiden hur många ungdomar som har 

varit med. En del av det här arbetet som har gjorts nu är att bygga platt-

formar, bygga nivåer och möjligheter för ungdomar att fortsättningsvis 

vara med och jobba på det sättet som man efterlyser. Man ska titta om 

plattformarna är tillräckligt bra för ungdomarna att nu komma in och 

vara med i fortsättningen. Det är ingen idé att stå häckla det som har va-

rit, att det kanske har varit för få och för gamla människor med i kom-

mittéarbetet. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Det här är ju en kritik som jag tycker att vi alla får 

bära. Det går enkelt att ordna ett evenemang en gång, sätta till en grupp 

eller att skapa ett dokument. Det svåra, och den utmaningen som vi alla 

står inför, det är långsiktigt, konsekvent och med tillräckliga resurser 

och på en kunskap baserad verksamhet som väl vet hur det är att vara 



  

  889 

ung idag och vad unga behöver, det är det som är vår utmaning. Jag me-

nar att vi har kommit till korta allesammans. Därför hoppas jag att vi nu 

kunde titta på nytänkande för hur man jobbar med demokratifrågor ge-

nerellt och det tycker jag att man inte gör i det här programmet. Man 

dammar av två idéer som har funnits tidigare. Det finns många nya sätt 

att arbeta på. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack, herr talman! Det förhållande att socialdemokraterna inte, enligt 

kollegan Gunell, känner till hur ungdomsverksamheten sköts i Marie-

hamn är inte någon mätare på nivån på verksamheten i Mariehamn. Jag 

kan upplysa om att ungdomsverksamheten i Mariehamn är mycket ak-

tiv, både administrativt och inom den frivilliga verksamheten. Där har vi 

ingenting att skämmas för.  

Jag vill också upplysa om att, såsom programmet säger i landskapsre-

geringens meddelande, mycket av den praktiska verksamheten sköts ute 

i kommunerna. Det är ju minst sagt naturligt eftersom det är där ung-

domarna, liksom vi alla övriga, finns. Många av dem på läktaren säkerli-

gen i Mariehamn, vilket naturligtvis är mycket glädjande.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag vill hävda att den ungdomspolitik som förs i kommunerna idag är 

inte på den nivån som den borde vara. Jag tycker inte att vi ska tala om 

en ungdomspolitik om den de facto inte existerar. Där tror att alla 

kommuner får se sig själv i spegeln vad man kan förbättra. Hur många 

har varit på ett kommunalt möte eller på något sätt deltagit i en kom-

munal beslutsprocess, där man på ett aktivt sätt från kommunala organ 

har involverat ungdomar i beslutsfattandet och lyssnat på deras idéer? 

Jag håller med om att det är i kommunerna som väldigt många frågor är 

aktuella för unga människor. Frågor som berör vård, skola, omsorg, 

busstrafik, vägar och mycket konkreta saker. Vi kan bli bättre på den 

arenan också, absolut. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! I det här programmet har många krafter samlat sig, gjort 

förslag och diskuterat. Alla kanske inte är så unga som man vill, men 

många har varit involverade. Man kan förhålla sig på olika sätt. Man kan 

ta idéerna och gå vidare. Man kan också som ltl Gunell säga att här finns 

inte några resurser. Men, titta i budgeten, det finns miljoner euro, kan 

de användas på ett bättre sätt? Ltl Gunell säger att här finns det inte 

några idéer. Läs rapporten! Det finns massor av idéer, kanske inte de 

rätta. Här finns en felaktig verklighetssyn, läs rapporten, det stämmer 

ganska bra överens med liberalernas verklighetssyn och också många 

andras. Kaos i utbildningsväsendet, ja, vem har varit där och råddat om 

inte minister Gunell. 
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Ta det här programmet, var konstruktiv och kom med andra förslag, 

det är ju det som vi alla vill och därför kallar vi dem som kan vara krea-

tiva och konstruktiva och inte bara kritisera. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Man vet inte hur man ska bemöta det här. Det är synd att 

unga människor ska komma till lagtinget och höra den här typen av re-

pliker. Gör inte så här, ha ett bättre debattklimat i era skolor. Det hand-

lar också om en grundläggande demokratiuppfattning, enligt mig. 

Det här är ett nytt program för ungdomspolitiken. Jag hade hoppats 

att det skulle ha funnits lite mera nytänkande, lite mera framåtsyftande 

och lite mer konkret långsiktighet i arbetet. För det är det som vi har 

saknat tidigare. Nu finns det i alla fall en ungdomskonsulent sedan 

2006. Det är väl i alla fall en början och en liten resurs att bygga vidare 

på. Om man ska få det här arbetet att fungera måste man också stärka 

resurserna.  

Jag tycker det är att slå blå dunster i människor att säga att ett arbete 

inte behöver resurser för att förverkligas, för det behövs.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Vi är de blivande moderaterna. Bästa lagtingsledamöter och 

åhörare, jag måste börja med att säga att jag inte riktigt känner igen det gäng 

som sitter framför mig idag. Den här taggade nivån på debatten idag är fak-

tiskt rätt ovanlig. Debatten är mycket, mycket hetare än vad den brukar vara, 

på gott och på ont. Vi brukar faktiskt ha en lite mera sansad debatt, vilket jag 

uppskattar. Men det är lite beroende på hur man ser på saker och ting. 

I mitt anförande kommer jag inte att säga vad som ungdomsfrågor. Ung-

domsfrågor är vad ni, som sitter på läktaren idag, definierar som ungdoms-

frågor. Någon kan definiera ungdomsfrågor som det som gäller den egna fri-

tidssysselsättningen, någon kan prata om studiestödsfrågor, någon kan prata 

om hur det är att starta företag och någon kan prata om hur det är att ha nå-

gon anhörig som är beroende av droger och hur man ska komma ut ur det. 

Vad som är ungdomsfrågor är ingenting som jag som politiker ska stå och be-

rätta för er. 

För mig och för frisinnad samverkan, moderaterna, är politik att skapa, att 

påverka och att bygga. Ungdomspolitik är ingenting annat för oss heller. 

Ungdomspolitik för oss är att vi ska se till att alla medborgare, även ni ung-

domar, ska ha möjlighet att komma fram med synpunkter kring hur saker 

och ting ska göras. Ungdomspolitik för mig och för oss är att skapa arenor 

som gör att ni på samma villkor, som vi som har skapat systemet, ska kunna 

delta i det politiska livet och säga vad ni tycker och tänker.  

Det program som ligger på bordet är i grunden är ganska bra. Det lyfter 

fram vissa saker som man borde ta sig an och jobba mera med. Programmet 

lyfter fram att man ska använda sig av sociala medier och hemsidor för att 

sprida information och för att se till att få en diskussion mellan oss som är 

beslutsfattare och ni som lever ute i verkligheten.  

Man pratar om att man använder skolan och elevråden. Det är viktigt att 

man ser till att det i samhällsundervisningen finns möjlighet att bekanta sig 
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med politiken och att lära sig vilka vägar man ska gå för att kunna påverka 

politiken. 

Som Danne sade så är jag en av de yngre ledamöterna här i salen. Jag är 

uppväxt i politiken. Jag började min bana som ungdomspolitiker, då framför-

allt i ungdomsparlamentet och ungdomsrådet. Det som jag kan vara kritisk 

till var ett vi lekte ganska mycket att stå i lagtinget och härmade det som 

gjordes här. Men det hade en jättebra poäng; vi lärde oss systemen. Skulle 

inte jag samtidigt ifrån mitt parti ha fått möjligheten att utveckla förmågan 

att också vara med och fatta de konkreta besluten, då hade vi inte kommit 

någonstans. Det ansvar har vi partier, alla vi som sitter här har ett ansvar att 

se till att våra partier lyfter fram ungdomarna på det sätt som också mitt parti 

gjorde med mig en gång i tiden. 

Det är livsfarligt för oss att tro att man genom att skapa olika typer av ung-

domsråd och ungdomsparlament har tillgodosett möjligheten för er ungdo-

mar att påverka. Jag tror att det blir skendemokratisituationer. Man måste 

koppla samman det med att se till att ni sitter på nämndplatser i kommuner-

na och man tar med er i kommittéer som jobbar med praktiska saker här osv. 

Till sist, herr talman, vill jag säga att det också skulle vara viktigt att titta 

på möjligheten att sänka rösträttsåldern i kommunalvalen. Man borde fun-

dera på det, kanske till och med pröva det i ett val för att sedan utvärdera det 

noggrant och se om det ger en effekt som är positiv i er möjlighet att påverka 

hur er vardag ser ut. 

Herr talman! Jag vill lyfta fram; skapa arenor, ge inflytande, ge möjlighet 

att pröva, skapa inte några parallella skendemokratier och pröva på 16-års ål-

dersgräns i kommunalvalet.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Normalt brukar det kunna vara ganska mycket frikt-

ion i ltl Ehn och mina replikväxlingar. I det här sammanhanget begärde 

jag faktiskt replik för att ge mitt understöd. Jag tycker att det var ett bra 

anförande, framförallt att han lyfte fram att det viktigaste är att vi eta-

blerade politiker ser till att det finns enkla, lätta beslutsvägar för ung-

domarna att komma fram. När man bygger de vägarna och strukturerna 

kanske det inte är det mest ändamålsenliga att ungdomarna är med, 

utan att man se till att det fungerar bra.  

Rösträttsåldern är också en sak som man behöver titta på. Jag tycker 

att det är ett bra förslag som man absolut bör ta till sig och beakta. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det är jätteviktigt att vi har olika åsikter och kan nöta åsik-

terna mot varandra, det för samhället framåt. Genom att ha lite olika 

nyanser i hur man ser på saker för det genom diskussion sakerna 

framåt. 

När det gäller ansvaret att vårt demokratiska system fungerar, att alla 

ska ha möjligheten att vara med och påverka, då tror jag att vi måste 

försöka lägga undan de vassaste attackerna mot varandra. Istället för 

man en dialog som faktiskt för framåt och inte söker fel hos varandra 

och den vägen vinner billiga politiska poäng. Jag uppskattar också en 

dialog framom konfrontation i framförallt den här typen av frågor.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Ltl Johan Ehns tal om att skapa arenor är faktiskt en av de 

viktigare sakerna. Jag tänker gärna tillbaka på det som vi hade förr i 

världen, de fantastiska arenorna, ungdomsföreningarna, som gav allt 

som man behövde som ungdom. Man blev delaktig i beslut, man lärde 

sig mötesteknik, det var kontaktskapande, det gav social gemenskap och 

man lärde också ut vett och etikett och ansvarstagande och delaktighet. 

Det var en naturlig ingång till samhällsbyggandet. Vad har vi idag? Vi 

har ingenting som ersätter det här. Vi har elevråden som är en bit på väg 

och vi har de sociala medierna, på gott och ont. Vi har ungdomsrådet 

och ungdomsparlament ibland. Jag anser att vi inte har lyckats ersätta 

ungdomsföreningarna och det är det som vi behöver tänka på 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag tror att ltl Gun Carlson har rätt. Förr fanns ungdoms-

föreningarna som en naturlig samlingspunkt. Ungdomsföreningarna 

fyller inte dagens funktion för detta. Eftersom ungdomarna själva inte 

tar del i det så visar det helt klart att de inte fyller dagens funktion. Då 

måste vi gemensamt med ungdomarna försöka se till att bygga nya are-

nor som man själv känner sig hemma i. Det som har hänt med sam-

hället, sedan den tiden som ungdomsföreningar fanns, är att samhället 

har blivit mera individuellt. Då måste vi också söka de individuella lös-

ningarna. Vi måste också ifrån vår sida våga tänka nytt och se på hur vi 

kan möta folk i lite mindre samlingar och hur kan vi möta personer öga 

mot öga osv. Allt sådant här måste man se på. Jag tror också att vi har 

nytta av att använda oss av den nya moderna tekniken. Man behöver 

inte ens vara på samma ställe. Man kan föra en diskussion om hur man 

vill utveckla samhället trots att man är ganska långt borta ifrån varandra 

som beslutsfattare och som medborgare och ungdom.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Jag reflekterar lite kring det som ltl Ehn sade om att 

leka inflytande, det var en stor del av sättet att bedriva ungdomspolitik 

och att få in ungdomar i politiken tidigare. Ehn föreslog att man skulle 

tillse att ungdomar får nämndplatser. Det är ju upp till partierna att se 

till det. Vi har en begränsning i att man måste vara valbar, man måste 

vara 18 år för att kunna besitta en nämndplats. Jag skulle vilja att man 

testade i fullmäktige att skapa ett ungdomsfullmäktige. Man skulle välja 

in ungdomar mellan 13 och 18 år som verkligen konkret skulle ta ställ-

ning till valda ärenden på fullmäktigelistorna. Då skulle det säkert bli 

debatt kring t.ex. detta med fritidspengar till ungdomar för dans osv. 

Om det inte kommer upp exakt på agendan så har man i alla fall tillfälle 

vid frågestunder och liknande att lyfta den här typen av frågor. Det blir 

demokrati på riktigt.  
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Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag är inte motståndare till ungdomsfullmäktige. Ärligt ta-

lat tror jag att ungdomsfullmäktige framförallt fyller en funktion i att 

lära och träna. Jag tror också det är viktigt att, från första början när 

man lyfter in människor, få in dem i ett system som kommer att vara det 

system som man är med och påverkar också i framtiden. Jag är rädd för 

att skapa parallella system. Det är också väldigt svårt att dela beslutsfat-

tandet rakt av mellan vad som är ungdomsfrågor och vad som andra 

frågor. 

Jag tror att det är viktigare att se till att vi faktiskt har en bred repre-

sentation i fullmäktigeförsamlingar och i nämnder än att skapa paral-

lella situationer. De fyller sin funktion i att man faktiskt lär sig att argu-

mentera och lär sig att påverka osv. Jag är inte så säker på att man får 

den demokratiska effekten fullt ut på det sättet att man försöker dela 

upp vad som ska höra till ungdomstiden och vad som sedan ska höra till 

den vuxna tiden. Jag gillar inte det sättet att tänka.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Jag tycker att ltl Johan Ehn talar väldigt klokt i fun-

deringarna om vad som är ungdomspolitik. Ungdomspolitik är natur-

ligtvis det som ungdomarna själva kommer fram med idéer om. Jag hål-

ler till fullo med ltl Johan Ehn i den frågan. Jag tror också att idéerna 

kommer fram genom det här ungdomspolitiska programmet genom att, 

det kommer att finnas resurser och det implementeras i alla avdelningar 

i landskapsförvaltningen. Möjligheterna att framföra ungdomars idéer 

kommer att finnas genom råd och kommittéer osv.   

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag tror helt säkert att vår förvaltning och våra tjänstemän 

också behöver de här möjligheterna att diskutera med ungdomarna. Jag 

tror faktiskt att det största behovet att hitta kanaler in i politiken ligger 

på den politiska nivån, hur vi i det politiska samtalet ska få in ungdo-

marna på en jämlik nivå i diskussioner med oss. Jag gillar inte situat-

ionen att ungdomarna ska komma till oss och enbart föra ett resone-

mang där de önskar att vi ska göra saker och ting. Jag skulle också vilja 

att vi har ungdomar med oss som faktiskt kan driva de saker som de är 

intresserad av. 

Jag vill återupprepa det som jag sade inledningsvis; att försöka sätta 

in ungdomspolitik i ett fack och säga att det här är ungdomspolitik, det 

här rör ungdomspolitik, det är livsfarligt. Jag är helt säker på att uppe 

bland de ungdomar som sitter här på läktaren finns det lika många åsik-

ter, om vad som är politik och samhällsbygge, som det finns ungdomar 

här. Därför måste man försöka hitta de här breda forumet. 

Jag är inte motståndare till det som står här, jag tror att det fyller sin 

funktion, men jag skulle vilja bredda perspektivet lite mera så att vi 

också som politiker tar vårt ansvar.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag kan höra att ltl Johan Ehn lite är ute efter samma som jag, nämligen 

att se till att det inte blir några skendemokratier, utan att mer aktivt, 

långsiktigt och integrerat få in ungas inflytanden och perspektiv i dags-

politiken. Jag undrar hur ltl Ehn ser på ungdomsrådet? Av de 3000 

unga som finns på Åland idag i den här åldersgruppen så får 8-10 en viss 

ställning, position och möjlighet. Men hur ska de 8-10 kunna represen-

tera alla de här 3000? Hur ska återkopplingen göras tillbaka kanske till 

elevråd och föreningar? Har Johan Ehn några idéer om den saken? 

Ltl Johan Ehn, replik 

Hade jag haft lösning på det så tror jag att vi redan att vi under den förra 

perioden, när ltl Gunell och jag satte tillsammans bakom samma rege-

ring, hade genomfört den biten. Det här är ett jättesvårt område att få 

den här hur-ska-man-göra återkopplingen. Det är gigantiskt svårt att 

göra det. Det är inte tillräckligt att bara ha ett ungdomsråd, bara ett 

ungdomsparlament eller bara ett elevråd, utan alla de här bitarna ge-

mensamt samverkar att faktiskt få en möjlighet till det här.  

Det gäller att skapa oändligt många arenor som var och en av ungdo-

marna själva har möjlighet att själva utgående från sina intressen och 

möjligheter vara med och delta i och föra sina diskussioner vidare. 

Det största ansvaret ligger på att vi partier fångar in intresse, gör oss 

så attraktiva, precis som ltl Gunell själv var inne på, så att det inte är 

främlingsfientlig populistiska partier som man intresserar sig för, utan 

man intresserar sig istället på de partier som vill bygga samhället 

framåt, de som vill se en ljus framtid och de som vill att vi ska ha en 

möjlighet att växa och bo på Åland även i framtiden.  

Talmannen 

Tiden är ute. Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Tack, herr talman! Det är verkligt kul att se att Ålands Framtid i ordets rätta 

bemärkelse sitter på läktaren idag.  

Vi diskuterade i Ålands Framtids styrelse för ungefär 1,5 år sedan hur vi 

skulle kunna driva en bättre ungdomspolitik. Medelåldern i vår styrelse låg 

på ungefär 45 år. Var vi verkligen de som visste bäst vad ungdomar tycker och 

tänker? Nej, det var vi inte, så vad göra? Vi gjorde som så att vi anställde den 

genom tiderna yngste partisekreteraren någonsin: Axel Jonsson 17 år då, 18 

år nu. Axel har visat det som jag hela tiden trott, dvs att ungdomar är otroligt 

upplysta och kan växa hur mycket som helst verkligt snabbt, om de får förtro-

ende och ansvar. Detta är knappast något som gäller specifikt för ungdomar, 

det gäller nog de flesta av oss. Det visar däremot att det finns en outnyttjad 

resurs hos ungdomarna, en resurs som vi måste bli bättre på att ta till vara. 

Axel kommer att kandidera till riksdagen och han kommer med er och 

andra ungdomars hjälp att visa oss vuxna att ungdomar kan. När jag berät-

tade för en reporter om Axels kandidatur, sa hon; ”är det verkligen seriöst, 

han är ju så ung?” Men jag sade; ”ja, han är ung, men det går över och det är 
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värre om man är för gammal, det går inte över”. Åland Framtid anser att det 

är en synnerligen seriös kandidatur. Det är viktigt att det finns kandidater 

som kan tala för de unga på ett sätt som unga förstår och kan identifiera sig 

med. 

Vad är då viktigt för ungdomar? Om jag ska försöka koka ner en så stor sak 

till en mening, så vill vi utrycka det så här: ”Ungdomar skall ha en trygg och 

hälsofrämjande miljö att växa upp i, en bra skola, ett brett utbud av goda kul-

tur- och fritidsaktiviteter, en lokal och tillgänglig arbetsmarknad och möjlig-

het att skaffa egen bostad”. Det är inte mera invecklat än så. Men ungdomar 

ska också, som ett led i sin demokratiska fostran, ges möjligheter att genom 

delaktighet och ansvar få inflytande i samhället, därför bör inte bara Åland 

Framtid utan alla politiska partier ge ungdomarna ett verkligt inflytande.  

De viktigaste förslagen för att ge ungdomarna inflytande är som vi ser det:  

1) Att återinför ungdomsparlamentet, utforma det enligt de ungas vill-

kor och gör det spännande och intressant för ungdomar, de konkreta 

resultaten behöver inte komma omedelbart. Huvudsaken är att man 

ger unga något att jobba med. Återigen enligt principen om att växa 

med ansvar. 

2) Få till stånd ett fungerande ungdomsråd. Skapa en kontinuerlig verk-

samhet där unga får en inkörsport till landskapsregeringen och det 

arbete som utförs där. Här handlar det också om att lyssna på ung-

domar och ge ett verkligt inflytande. Blir det som det har varit många 

gånger hittills att landskapsregeringen inte bryr sig om vad de unga 

föreslår. Ja, då försvinner intresset och engagemanget från ungdo-

marnas sida. Det är ju rätt självklart egentligen. Varför engagera sig, 

ingen bryr sig ju ändå, den inställningen har vi inte råd och därför 

skall de ungas förslag tas på allvar. 

3) Ungdomskonsulent är den tredje punkten. För att överhuvudtaget 

kunna åstadkomma något på ungdomsfronten krävs det resurser, 

vilja och engagemang från landskapsregeringen. Det handlar om att 

prioritera och lyfta upp ungdomspolitikens status, men först och 

främst om att åstadkomma verkliga resultat, såsom ett ungdomspar-

lament och ett ungdomsråd. Här behövs ett ansikte för ungdomarna 

att vända sig till, någon som aktivt söker kontakt med ungdomarna 

och driver på. I dagens läge har vi erfarenhet av att den halvtidstjänst 

som finns inte räcker till, det är härifrån som det måste komma mera 

krut och energi.  

Avslutningsvis, herr talman, landskapsregeringen bör ta fram ett konkret 

ungdomspolitiskt program varje år, som föreläggs ungdomsparlamentet och 

ungdomsrådet för debatt innan det kommer hit till lagtinget. Då är ungdo-

marna med på kärran och känner att de kommer till tals. Nu är upplägget det 

rakt motsatta. Regeringen förelägger ett ungdomspolitiskt för lagtinget och vi 

ska debattera det med i bästa fall lite ungdomar sittande på läktaren. Så kan 

vi inte ha det och därför ser jag fram mot eftermiddagen och era frågor. Det 

ska bli spännande att höra vad ni har på hjärtat och därför valde jag att ut-

trycka mig ganska kort.   

Talmannen 

Diskussionen avbryts här och den fortsätter vid ett senare plenum.  
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Alla är nu välkomna på kaffe i aulan. 

Plenum avbryts och fortsätter ca kl. 16.30. 

Talmannen 

Plenum fortsätter. 

Remiss 

5 Tredje tilläggsbudget för år 2010 

Landskapsregeringens framställning (FR 10/2010-2011)  

Talmannen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkänns? 

Diskussion. 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Tillbaka till vardagen efter ungdomsdebatten som har förts här.  

Att lägga ett budgetförslag är ingen exakt vetenskap. Ett budgetförslag är 

givetvis en uppskattning av de utgifter och inkomster som året därpå ska 

medföra. I normal daglig verksamhet så har man en större möjlighet att vara 

exakt gällande projekt och investeringar. I det som avviker från det normala 

är ju riskfaktorn högre att man inte träffat helt rätt. Det är inte någon exakt 

vetenskap, men det är en uppenbart att vi måste eftersträva en större exakt-

het än den som vi har idag. 

Landskapsregeringen har inlett ett reformarbete genom den lagframställ-

ning och finansförvaltningslag som lagtinget som bäst behandlar och för-

hoppningsvis fattar beslut om. Med den som grund ska vi bli ännu bättre på 

att förvalta de skattemedel som vi är till för att förvalta på ett så effektivt och 

bra sätt som möjligt. Som ett led i detta har landskapsregeringen tillsatt en 

arbetsgrupp ledd av förvaltningschefen och där finanschefen och andra sak-

kunniga medverkar för att via en aktionsplan och en förstudie komma med 

ett åtgärdsprogram som ska göra exaktheten i budgetberedningen större. 

Det protesteras i bänkarna över att jag inleder en tilläggsbudget med dessa 

ord.  

Jag såg i måndags möjligheterna prata om det här i samband med finans-

förvaltningslagen. Den behandlingen sköts fram något. Därför vill jag i sam-

band med tilläggsbudgeten informera om det som pågår. 

Så till själva tilläggsbudgeten. Utgifterna, som framgår med all tydlighet, 

ligger på drygt 2,4 miljoner euro. Vissa av utgiftsanslagen är ett resultat av 

den lagstiftning som vi har, de förslagsanslag som betyder att mottagarparten 

har en laglig rättighet att motta olika former av penningflöden. De här mo-

menten korrigeras alltid i slutändan så att lagen går före budgetanslagen så 

att mottagaren får sina anslag. Ungefär 500 000 av utgifterna är ett F-anslag, 

förslagsanslag. I dessa ingår kompensation för förlust av skatteintäkter som 

orsakas av avdrag, dvs pengar som går till kommunerna och pensioner och 

familjepensioner enligt gällande lag. Där är kostnaderna nu högre än bedöm-

ningen var i samband med grundbudgeteringen. 

Cirka 230 000 av dessa anslag är kopplade till att vi inte längre budgeterar 

inkomster för försäljning av vissa fastigheter. Det är frågan om fastigheten på 

Hamngatan, där Fredsinstitutet bedriver sin verksamhet, och det är frågan 

om en hangar vid flygfältet. Budgettekniskt är det här en utgift i det här ske-

det, men tillgången finns ju kvar.  
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800 000 euro av utgifterna är återbokning av bidrag, vilket jag lite senare 

återkommer till. 

Sedan finns det budgetmoment där exaktheten inte har varit den önsk-

värda så att det krävs rena tilläggsanslag.  

Jag vill beskriva några moment lite närmare. När det gäller understöd för 

filmproduktion, 46.13.52; det har tidigare budgeterats för stöd för några 

filmprojekt, dock inte för det här projektet. Det här är den tyska filmen. De 

som var projektägare hade åtminstone kopplingen till det landet. Det gjordes 

en film här som beräknas ha ett kommersiellt intressant värde för Åland ge-

nom marknadsföringseffekterna till Europa närmast. Det finns möjligheter 

till nya filmprojekt med samma projektägare. Därför ser vi det som viktigt att 

visa vårt intresse för denna verksamhet ur en kommersiell grund genom att 

ge understöd på 50 000 euro för det här filmprojektet som redan är inspelad. 

Detta utgiftsmoment balanserar vi med en indragning av PAF-medel för eve-

nemang på 50 000 euro. Vi bedömer ändå att det finns fullt tillräckligt med 

medel för tänkbara projektansökningar.  

Moment 46.60.20, museibyråns verksamhetsutgifter; vi minskar anslaget 

för museibyråns verksamhetsutgifter på detta sätt med 60 000 som föreslås 

här. I den motiveringen ingår också ett smärre markbyte, för att vi ska 

komma i den situationen att infarten till Tosarby stenhus i sin helhet ska 

ligga på landskapets mark. Finansieringen på 60 000 är till för att kunna göra 

ett inköp av en fastighet i moment 46.60.89, där ett fornminnesrikt område i 

Jomala, Jettböle skulle införskaffas. Summan torde vara ett resultat av för-

handlingar. Landskapsregeringen gör bedömningen att detta är den bästa 

lösningen fornminnesmässigt och ekonomiskt.  

Moment 47.03.41, turismens främjande; landskapsregeringen vidblir sina 

löften, via detta moment på 30 000, om att för sin del finansiera beachvolley-

verksamheten som har bedrivits under sensommaren 2010 och verksamheten 

ska bedrivas också nästa år. Landskapsregeringen står alltså för sina löften. 

Moment 47.03.89, omstruktureringsstöd; flygverksamheten till och från 

Åland är självklart viktig. Landskapsregeringen har i många år, och nu i och 

med budgetförslaget för 2011, stött och stöder flygtrafiken mellan Mariehamn 

och Arlanda med 550 000 euro. Flygtrafiken till Helsingfors är väl så viktig. 

Den har bedrivits strikt kommersiellt utan stöd fram tills nu i och med detta 

förslag. Vi bedömer att det är skäligt, som en engångsföreteelse, att ge ett om-

struktureringsstöd till flygbolaget som bedriver verksamhet mellan Marie-

hamn och Helsingfors och också mellan Mariehamn och Stockholm på grund 

av de speciella händelser som inträffade under 2010. Jag tänker närmast på 

askmolnet och den flygstrejk som dränerade många flygbolags kassor just då.  

Ett omstruktureringsstöd är med EU-ögon sett ett godtagbart sätt att stöda 

en omstrukturering till en lönsam verksamhet. Givande av medel kräver en 

omstruktureringsplan, som godkänns av landskapsregeringen, och som följer 

EU:s regelverk, varefter vi hoppas att det offentliga har gjort sitt för att trygga 

den viktiga verksamheten.  

Vi gör den bedömningen att frånvaron av flygtrafik mellan Helsingfors och 

Mariehamn kan leda till ett stort bortfall av arbetsplatser på Åland. Företag 

och kontor kan flytta sina kontor och sina verksamheter bort från Åland. Det 

finns företag som har behov av att ha nästan daglig kontakt med sina övriga 

verksamheter och kunder via och med flyg. Vi föreslår 300 000 att ges som 

ett omstruktureringsstöd i form av ett kapitallån. Därtill kan sägas att kravet 
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är att de övriga ägarna samtidigt ska komma emot med finansiering på 

samma nivå.  

Sedan något om återbokning av bidrag angående momenten 47.05.42 och 

47.05.47. Detta program är ett program som man kan söka stöd för att för-

verkliga olika verksamheter. Ur det här programmet har ett bolag sökt medel 

för att bygga en tork. Av olika orsaker byggdes torken inte. Den här processen 

skedde mellan 2009 och 2010. Man meddelande ifrån bolaget att man inte 

avser att genomföra sitt projekt och man var inte längre i behov av de bokade 

stödpengarna för projektet. Det medförde att man under 2010 stod helt plöts-

ligt med de återbokade bidragen som fördes tillbaka till momentet och nivån 

på dessa bidrag var högre än själva grundanslaget. Det här är en budgettek-

nisk fråga. Det ser konstigt ut i bokslutet om anslaget i slutet på året är högre 

än det ursprungligen beviljade. Därav förs landskapets finansieringsdel 396 

000 euro och av EU-finansieringsdel på momentet 47.05.47, 396 000 euro 

tillbaka som inkomst till landskapets kassa, till likviditeten, för att därigenom 

bokas på nytt med 396 000 på respektive moment så att pengarna kan an-

vändas för nya projekt. Det här är en ren budgetteknik, men ändå syns bud-

gettekniken i de sammantagna utgifterna som finns på sidan 1, men sedan 

slutligen i detta dokument tar de ut varandra. Jag hoppas att förklaringen är 

till fyllest. 

Sjötrafiken; ytterligare anslag om 410 000 euro äskas för den verksamhet-

en. Här finns några motiveringar till varför det krävs ytterligare anslag. In-

täkterna är lägre än beräknat. Bunkerförbrukningen på M/S Skarven har va-

rit något högre än beräknat. M/S Grisslan har behövts i trafik fastän avsikten 

var att den skulle säljas under 2010. Det har lett till mera kostnader. Det har 

förekommit haverier av andra färjor och man har behövt flera färjor i trafik. 

M/S Gåsö har också trafikerat och det har varit vissa driftskostnader i sam-

band med reparation av M/S Gudingen osv. Framförallt har det här momen-

tet belastats av vissa försenade eller uteblivna planerade besparingsåtgärder, 

som har diskuterats här i salen många gånger och också fattats beslut om. 

Detta som jag säger vill jag koppla ihop med det som jag sade inlednings-

vis, att landskapsregeringen behöver ha en större exakthet i budgeteringen. 

Också till den delen att man kan budgetera korrekt, sätta målsättningar kor-

rekt och också genomföra det som man har sagt i sina målsättningar att ska 

genomföras. Så här ser situationen ut för sjötrafiken just nu. 

På sidan 14, 39.30.90 finansieringslån; den frågan brukar ofta komma i 

många sammanhang. Landskapregeringen behöver ju de facto inte låna upp 

dessa pengar för att balansera den här budgeten. Det här är budgettekniskt 

beskrivet som ett lån, men belastar resultatet sammantaget med just detta be-

lopp. Tack. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Den här städarbudgeten har ett stort belopp som 

landskapsregeringen vill att vi ska godkänna. Det här med budget är 

minsann ingen exakt vetenskap. Den nya finansförvaltningslagen ger ju 

möjlighet till ett effektivare budgetsystem. Man ser nog att det behövs. 

Det behövs en stram tidtabell för att vi ska få det här på rätt kurs. 

Jag vill fråga finansministern hur det s.k. sparbeloppet påverkar som 

vi fick höra om? Nu har jag redan glömt vad ministern sade att man spa-

rat in på årets drift, alltså 2010. Sedan har det ju rått delade meningar 
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om hur mycket man de facto har sparat in eftersom det är svårt att läsa 

våra bokslut. Uppgifterna överlag är lite divergerande. Vad innebär det 

här nu för det s.k. sparbetinget för 2010?  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag är inte riktigt säker på att jag förstår innebörden i frå-

gan helt fullt ut, speciellt inte kopplingen till de diskussioner som har 

varit. 

Lagtinget förde en livlig diskussion i samband med landskapsreviso-

rernas berättelse om hur mycket och på vilket sätt man har sparat 

pengar. Men det gäller år 2009, hur stora inbesparingarna av konsumt-

ionsutgifterna var, och hur mycket som var överföringar och investe-

ringar.  

Sedan fördes en diskussion i samband med att grundbudgeten lades 

fram om hur mycket olika verksamheter sparade, då var det kopplat till 

budgeten för 2011.  

Givetvis, här finns vissa intäkter och vissa utgifter. Detta gör att bud-

getförslaget säger budgettekniskt att utgifterna ökar med 1,2 miljoner 

för 2010. Underskottet ökar med den summan 1,2 miljoner lite drygt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Jag medger att jag uttrycker mig oklart, för jag kom-

mer inte ihåg hur ministern framställde 2010 års budgetförslag. Hela ti-

den har vi fått den informationen att man sparar pengar på driften och 

det utgår jag ifrån att man också sade om 2010 års budget, hur många 

miljoner det nu sedan var. Det här är en så pass stor överskridning så 

det beloppet måste vi minska ganska radikalt. Det var det som jag var 

ute efter. Kan ministern beskriva hur det här påverkar 2010 års budget i 

fråga om inbesparingar på driften?  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Själva förslaget talar väl för sig själv. Det talar om för vilka 

moment som det krävs mera anslag för.  

I vissa moment har utgifterna varit högre än de av lagtinget fastslagna 

och budgeterade. Det finns olika förklaringar till det. Vissa är förslags-

anslag där en lag säger att pengarna ska betalas ut och det går inte be-

döma exakt på förhand. Vissa är sådana som beaktar exakt vår egen drift 

och sjötrafiken är en utav dem. Det har vi inte kunnat förverkliga allt det 

som har sagts och utlovats för att spara de här pengarna.  

Som jag sade inledningsvis, det krävs en större exakthet i de frågorna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Man skulle kunna säga mycket om den här tilläggsbudge-

ten och budgetdisciplinen. Man ser att sjötrafiken får kosta 1,1 miljoner 

medan sjukvården klarar sina besparingsbeting. 

Jag reagerade på det som minister Perämaa började med, att man har 

tillsatt en arbetsgrupp som ska se över frågorna gällande budgetdisci-

plin. Jag såg protokollet och jag tycker att det är ytterst märkligt att de 

två personer som har mest ansvar för budgetdisciplinen och ingår i sy-
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stemet ska utreda det här och därmed utreda sig själv. Naturligtvis 

borde det ha varit någon oberoende utomstående eller en revisor som 

skulle ha gjort det här. Nu sitter man och bygger upp system som man 

själv ingår i och det är ju märkligt. 

Det tycker också det är märkligt, vi har sagt att vi prioriterar kärn-

verksamheter samtidigt ger man pengar till film och man köper in sten-

åldersboplatser fast man inte klarar av de befintliga bekymmer som man 

har. Det klingar hemskt illa i mina öron. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag tycker det känns olämpligt att prata om enskilda per-

soner som inte kan delta i debatten själva. Som svar på frågan ändå så 

ser jag det som ytterst märkligt om inte förvaltningschefen och finans-

chefen skulle vara med i att reformera vår förvaltning också till den här 

delen. Nu ska det presenteras i form av en förstudie först och det ska 

leda till ett åtgärdsprogram som ska vara ett stöd i förlängningen till alla 

budgetansvariga. Till saken hör också att de här personerna givetvis ska 

använda sig av utomstående expertis och andra krafter som vi har i hu-

set för att få detta så bra som möjligt. Det är nödvändigt att vi gör det på 

det här viset. Det ska innefatta utbildning och andra saker också.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag har inget emot sakfrågan, att det görs. Jag har ingen-

ting emot personerna, men de har en viss funktion i systemet. Jag ifrå-

gasätter att man ska skapa ett system där man själv ingår. Jag anser att 

en oberoende person borde göra det. Naturligtvis ska alla höras. De här 

funktionerna är idag ytterst ansvariga för budgetöverskridningarna på 

tjänstemannanivå, inte personerna. Kom ihåg det!  

Den andra frågan som jag ställde till finansministern var; vad är det 

för prat om prioriteringar av kärnverksamhet när man kastar 50 000 till 

ett bolag för att göra film? Man köper in stenåldersboplatser när man 

inte klarar av att hantera de platser som man har idag, för man har inte 

resurser. Nog är det ju märkliga prioriteringar, det måste väl finansmi-

nistern hålla med om?   

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! I den situation vi befinner oss i, där vi som ltl Strand också 

påpekar och har uppmärksammat att den här landskapsregeringen helt 

riktigt satsar på kärnverksamhet så kan vi inte heller lägga oss ner och 

dö i de övriga frågorna. Det finns skäl att utveckla samhället samtidigt. 

Angående filmen så finns bedömning att den bidrar till att kommersiellt 

marknadsföra Åland. Det är ett led i det turistiska förhoppningsvis på 

sikt. Vi måste ju skapa intäkter också. Det kanske låter märkligt att sat-

sar på områden med fornminnen när vi skulle ha satsat på kärnverk-

samhet, men å andra sidan finns bedömningen att alla andra alternativ 

är betydligt dyrare.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det är några saker som jag tänker ta upp i den här till-

läggsbudgeten. Jag kommer att ta upp momentet om omstrukturerings-

stödet till Air Åland i mitt huvudanförande så det lämnar jag.  

När det gäller understödet för filmproduktion så har jag två saker 

som jag skulle vilja ha förtydligade. För det första; finns det inte gräns-

värden för upphandling i EU-direktiven som vi bör följa? Har inte dessa 

200 000 euro överskridit de upphandlingsgränserna?  

Det andra är; borde inte ett sådant här projekt, om det är så fantas-

tiskt bra för att marknadsföra Åland, gått via medlen på Ålands turist-

förbund, att de hade tagit beslutet att prioritera det här framom annat? 

Och inte att landskapsregeringen går in och ger ett privat bolag 200 000 

euro för något som man eventuellt tror kan vara bra. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag känner inte till summan 200 000 euro kopplat till det 

här filmprojektet. Däremot så har landskapsregeringen under det här 

momentet budgeterat den här summan sammantaget, men pengarna 

har gått till olika filmprojekt. Dessvärre kommer jag inte exakt ihåg vad 

de hette. Jag tror att det var ett filmprojekt som hette Iris. Det finns 

också budgeterade medel för en filmproduktion, av ålänningar, som inte 

har blivit förverkligad ännu. Här finns inte den här statsstödsgränsen, 

pengarna har inte bara riktats till ett företag.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag tackar för den tillrättavisningen. Jag hade missförstått 

det lite. Var är upphandlingarna? Det finns säkert flera som skulle 

kunna tänka sig att lägga sin filminspelning på Åland om man vet att det 

finns en landskapsregering som är villig att på ett år lägga 200 000 euro 

för att marknadsföra ett område istället för att man bara ger de bidragen 

till någon som har ansökt om dem. Det borde finnas ett upphandlings-

förfarande så att det sköts på ett korrektare sätt än vad man har gjort 

nu.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det må hända. Jag kommer inte ihåg, men det har nog inte 

skett någon upphandling i det här. Det här med stöden har varit aktuella 

redan i samband budgeten 2010. Jag kan inte dra mig till minnes allt 

det. Jag måste be att den här saken utreds närmare i finansutskottet, om 

det finns anledning till det. Jag har inte desto mera exakta uppgifter nu.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Finansminister Perämaa nämnde under sjötrafikens verk-

samhetsutgifter att vissa besparingar inte har genomförts trots att lag-

tinget har beslutat om sådana. Jag vill gärna ha förtydligande om vilka 

de är? 
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Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag vågar inte exakt säga i vilken mån de olika åtgärderna 

exakt är beslutade om i lagtinget och vilka som har varit föremål för 

landskapsregeringsbehandling som har lett till de äskande som har fun-

nits tidigare. Det finns ett antal åtgärder, mathållningen på fartygen kan 

nämnas, om man ska bedriva den på samma sätt som tidigare. Det 

handlar om mängden av personal på vissa fartyg. Med i bilden finns 

konkurrensutsättning. Det är ett paket av olika åtgärder som ännu kvar-

står att åtgärda. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag har två reflexioner. Det ena gäller de här direkta bidragen som nu 

tas upp till ett filmbolag och till PAF-Open. På vilka stödordningar vilar 

den här typen av utbetalningar? Finns det inte en problematik kring 

statsstöd? 

Det andra handlar om sjötrafiken. M/S Grisslan har man har sagt att 

ska säljas men redan samma år behövdes den som reservtonnage. För-

modligen kommer haverier i flottan att ske flera år. Är det fortfarande 

aktuellt med en försäljning av M/S Grisslan?  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag är säker på att trafikministern bereds möjlighet att ut-

trycka sig närmare i detalj om de sakerna. Som landskapsregeringen har 

sett och ser det faktum att Skarven inköptes, och man ändå inte utökar 

några färjlinjer och man utvidgar inte trafiken för övrigt, så fanns det 

inte någon tanke att man samtidigt skulle utöka färjflottan genom att 

bibehålla det gamla tonnaget. De facto har vi ett fartyg M/S Knipan, som 

ligger som reserv redan nu, ungefär tio månader i året. Att hålla oss med 

ytterligare ett reservfartyg på sikt, det äldsta av alla som snart är 40 år, 

tror jag inte är ekonomiskt försvarbart. Just den här sommaren blev det 

en sådan speciell situation att det hände något under sommaren så att 

fartyget då behövdes. Men på sikt ska vi inte ha fartyget kvar. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag får ge nästa möjlighet att svara på frågan om statsstöden och de en-

skilda bolagen som ska få direkta stöd. Varför skriver man då istället att 

det är ett generellt stöd till idrotten när det de facto är ett privat bolag 

som man riktar sig till? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag kan inte ge nummer eller namn på stödordningarna 

och reglerna exakt. Stödet för PAF-Open formulerat på det här sättet i 

motiveringarna har gjorts tidigare, vilket säkert ltl Gunell känner till 

som sitter finansutskottet och har haft möjlighet att granska de tidigare 

anslagen. De har varit under samma moment. Pengarna till tidigare tu-

ristförbundet, Visit Åland går via det här momentet. Det är exakt samma 

formulering som tidigare. Någon större exakthet om stödordningarna, 

om det skulle finnas problem, kan jag inte ge här och nu. Vad jag känner 

till finns det inte några problem vad gäller filmen. Det har utretts i sam-
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band med äskandena. Någon större exakthet än det kan jag inte ge här 

och nu.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag håller med finansminister Perämaa att vi behöver mer 

exakthet i budgeteringen. Det är inte heller alltid så lätt att få den exakt-

heten. Det uppkommer alltid sådana situationer att man måste ha mera 

pengar, precis som här i städarbudgeten också. Jag har egentligen inte 

något att invända mot den, utan det är som det är.  

Jag kan konstatera att sjötrafikbyrån har fått 1,1 miljoner till i budge-

ten 2010. I och med detta har man kommit upp i 15,4 miljoner. Det be-

kymrar mig lite att i årets budget har vi bara 15, 1 miljoner. Då har man 

räknat in en bränsleförhöjning på 400 000 och en löneförhöjning på 

200 000. Med min matematik så borde man kanske komma med en till-

läggsbudget på 1 miljon för 2011. Eller avser man att göra andra åtgär-

der så att man kommer ner i beloppet?  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det kvarstår att göra de saker som här beskrivs och har ut-

talats av mig både muntligen och som det står i texten här, de åtgärder 

som är ogjorda av besparingsskäl. Givetvis finns planerna att de ska åt-

gärdas. Den stora kostnaden är förstås kopplad till nivån på trafik som 

bedrivs. Den turlistan som det har fattats beslut om senaste höst av 

landskapsregeringen är i sin omfattning på helårsnivå lägre än trafikni-

vån för 2010 på helårsnivå. Jag menar inte att det ska fattas beslut om 

några nya turlistor. De turlistor som redan är beslutade om för hela året 

är totalt på lägre nivå än trafiken som bedrevs år 2010.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag tackar för informationen. Det kan vara en delförkla-

ring till varför man tror att man kan köra nästan 1 miljon billigare 2011 

än 2010. Jag är fortfarande lite orolig för att man inte uppnår de här be-

sparingarna. Det är inte alldeles lätt. Vi vet med konkurrensutsättning 

att vi inte har facit i hand ännu. Men det är klart att man måste försöka 

förstås. Jag får tacka för den informationen. Vi får hoppas att det här 

budgetmomentet håller. Vårt stora problem här i salen är i driftbudge-

ten. Det är den som vi måste försöka bibehålla och helst bringa ner nå-

got. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Givetvis är det utgångspunkten att vi ska hålla oss med de 

budgetmedel som vi har. Det är den absoluta målsättningen. 

Lite avvikande från den här diskussionen vill jag säga att det är oer-

hört viktigt att landskapsregeringen och lagtinget kommer vidare i bear-

betningen av kortrutten. Det är ändå där som de stora pengarna ligger i 

att vi kan förkorta rutterna så mycket som möjligt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  
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Ltl Olof Erland 

Talman! Först har jag några allmänna synpunkter sedan några kommentarer 

till tilläggsbudgeten om vad som är politik och vad som är anpassningar till 

förändringar. 

Det är två viktiga reformer på gång som kan föra hela budgetarbetet och fi-

nansförvaltningen framåt. Det ena är finansförvaltningslagen som ger en ram 

för det vidare arbetet att förbättra hela systemet, förbättra budgetuppgöran-

det och informationsinnehållet i budgeten som beslutsunderlaget och in-

formationen till allmänheten och också budgetuppföljningen. Det är den ena, 

hela systemets ramverk i lagstiftningen. Den frågan kommer ju upp på mån-

dag.  

Det andra är den interna förvaltningen där det har tillsatts en arbetsgrupp 

med förvaltningschefen och finanschefen. I korta drag är uppgiften att göra 

ett tydligare regelverk, öka kompetensen och fördela ansvaret på ett tydligare 

sätt. Jag tror att alla de här sakerna är viktiga och att kombinationen med fi-

nansförvaltningslag och reformerad förvaltning kan göra att vi kan gå framåt 

i hela finansförvaltningen och budgetprocessen. 

När det gäller den här budgeten så brukar den ofta kallas städarbudget. Så 

var det en gång i tiden, man redde upp alla förändringar i slutet av året för att 

det skulle stämma överens med bokslutet. Den filosofin har man kanske lite 

gått ifrån. Alla inser att man inte kan budgetera exakt, som det har sagts här. 

Man kan ofta inte ens budgetera någorlunda exakt när det gäller ränteläget 

och amorteringar, som det finns exempel på här i budgeten. 

En annan sak som vi finansministern nämnde var detta med återförda bi-

drag. När det allmänna läget förändras så går det inte att genomföra vissa 

projekt. För cirka 7-8 år sedan skulle jag med ett ord, som inte går att an-

vända här i lagtinget, säga att det var ett herrans liv, kanske man kan säga, för 

att man hade gått miste om miljoner i EU-stöd som hade förts tillbaks. Det 

fanns en budgeterad summa som man kunde ansöka ur. En del ansökningar 

fyllde kriterierna och andra inte. En del i processen blir att man för tillbaka 

de anslag som inte använts. Det är, som finansministern sade, en budgettek-

nisk fråga. Så är det med hela budgeten, budgeten är en uppskattning, ett för-

sök att se ungefär hur mycket inkomster och utgifter som kommer in. Sedan 

är bokslutet en annan sak, det är en exakt bedömning av vad som har hänt 

under ett år. 

Herr talman! Det finns några politiska frågor i den här budgetframställ-

ningen, flera frågetecken och sedan några saker som följer av förändringar. 

De politiska frågorna är för det första, Air Åland. För det andra, omstrukture-

ringsstödet på 30 000 euro till ett turismen-idrotten. Det är för det tredje 

filmprojektet, 50 000. Med politiska frågor menar jag att det finns valmöjlig-

heter, om man ska gå in för det eller om man inte ska gå in för det. Jag ska 

återkomma till det.  

Andra kategorier av stora frågetecken gäller sjötrafiken och Svibybron. 

Bron och sjötrafiken har ett gemensamt stort frågetecken, inte när det gäller 

den exakta budgeteringen, utan när det gäller underlagskalkylerna. Den här 

förvaltningsgruppen måste ha som absolut huvuduppgift att tillse att det bli 

en bättre kvalitet i kalkyleringen. Det hänger samman också med det som ltl 

Karlsson sade om budgeteringen för sjötrafiken; kommer 15,1 miljoner att 

hålla när kostnaderna nu går mot 15,4 miljoner? Det är naturligtvis som lag-

tinget har sagt att kortruttstrafiken måste vara en del av lösningen. Sedan 
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finns det annat med tidtabeller, lunchpauser och eko-körningar osv som kan 

göra marginella besparingar.  

Den andra sidan av problemet är att skärgårdstrafiken är ganska pressad 

när det gäller de turer som man anser rimliga i skärgården för näringslivet 

och befolkningen. Där har finansutskottet sin huvuduppgift att se över hur 

utvecklingen ser ut, vad som är på gång men också följa upp förvaltningspro-

cessen att man kan garantera kvalitet i kalkyleringen. 

När det gäller Svibyprojektet så är det mera att se i backspegeln varför det 

gick på det sättet. Det är olika omständigheter som förklarliga, rimliga men 

också andra saker som kanske behöver tydliggöras. 

När det gäller frågetecknen kring politiken, först turismen och idrott. Jag 

skulle intuitivt tycka att har man ett löfte för beachvolley så borde det ingå i 

turismanslagen för den ordinarie budgeten. Här kan det ju finnas någonting 

som jag inte känner till, osäkerhet om det ska bli av och sådana saker. Det bör 

finansutskottet reda ut. 

När det gäller den här filmen så har det varit en diskussion om anslag un-

der en längre tid och ett anslag uteblev. Filmen är ett sådant projekt som man 

ut turistisk synvinkel inte borde få missa. Det är min uppfattning om det hela. 

Det är frågan om en modern TV-film om Åland som skulle sändas i Tyskland, 

Österrike och de områdena med mångmiljonpublik och möjligheter att an-

vända filmen. Jag hoppas att finansutskottet kan reda ut detta ytterligare.  

Herr talman! Sjötrafiken är en följetong som nu borde få ett slutkapitel 

som heter kortrutt.   

Till sist, det som jag inte nämnde som en politisk fråga, Air Åland. Enligt 

tidningsuppgifter har det hittills gått 3 miljoner i det projektet. Då borde man 

i finansutskottet skilja ut det som gäller Stockholmstrafiken, som lagtinget 

har tagit ställning till att ska upphandlas. Man ska betala det som det kostar. 

Åbotrafiken blev först nedlagd och sedan Helsingforstrafiken. Det står här i 

motiveringen, som jag inte tycker är riktigt bra, att det här är för det åländska 

näringslivet och det offentligas efterfrågan. Nog måste det ju också gälla pri-

vatpersoner och särskilt turismen, som ska bli en allt större del av underlaget 

för flygtrafiken. Jag förmodar att man kan läsa in det mellan raderna. 

Det som ett frågetecken för mig är att det står; ”ett engångsstöd, t ex i form 

av ett kapitallån”. Finns det andra alternativ? Borde inte finansutskottet säga 

att här är det inte frågan om aktier, det är inte frågan om lån, det är frågan 

uttryckligen om kapitallån, som följer vissa regler som gör att eventuella 

framtida överskott blir tillgängliga för landskapsregeringen. Och att man 

också förtydligar att andra bolag i landskapets sfär inte borde gå in med lån 

som inte är godkända eller kontrollerade av lagtinget. Här är den politiska 

frågan lite större till sin bärvidd, förutom sjötrafiken som man borde titta 

närmare på.  

Herr talman! Slutligen när det gäller de ekonomiska effekterna av den här 

budgeten, vad betyder det här för besparingarna? Det har varit tal om det ti-

digare i samband med ordinarie budgeten. Jag tror att det är viktigt för fi-

nansutskottet att skilja på bokslut och budget. När det gäller bokslutet så kan 

man se en besparingseffekt på ca 6 miljoner under perioden 2008-2009, där 

finns bokslut tillgängligt. Medan budgeten för 2010 följer sannolikt det van-

liga mönstret att man budgeterar och så blir det utgiftsrester och återbetalda 

anslag. Om trenden håller i sig så har vi en sammanlagd besparing i storleks-

ordningen 7 miljoner, jag kan inte vara så exakt. Men då ska man ta hänsyn 
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till ökade pensionsuttag och andra omständigheter när det gäller förhand-

lingar om löner och bunker osv. Besparingseffekterna är ju påtagliga. Natur-

ligtvis skulle man önska större besparingar. Det gäller två stora reformer som 

vi har diskuterat; den så kallade strukturreformen när det gäller organisat-

ionen av servicen till medborgarna, hur man ska trygga de enskilda medbor-

garnas välfärd i alla geografiska områden och sedan gäller det trafiken över-

huvudtaget, som jag gärna skulle se att finansutskottet berör i samband med 

sjötrafiken. Det gäller ju också kollektivtrafiken till färjorna som gör att man 

kan dra ner på bilkörande och utöka bussåkandet, vilket också gäller kollek-

tivtrafiken i Mariehamn. De stora reformerna är ändå det som krutet ska äg-

nas åt. 

Det är förhoppningsfullt när man ser att det finns en finansförvaltningslag 

och ett förvaltningsprojekt som är på gång när det gäller att förbättra budget-

processen. Tack.   

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag skulle gärna vilja utveckla diskussionen med kollegan 

Erland om stödet till Air Åland. Vi har både samma uppfattning om att 

det här är rätt och riktigt. Det är rätt modell i princip och vi borde abso-

lut akta oss för att öka samhällsägandet i det här bolaget, utan hitta 

andra lösningar. Jag undrar också om vi kan vara överens om att alter-

nativet med kapitallån är det farligaste av alla andra utom tillförande av 

eget kapital. Eftersom kapitallån har den strukturen att det ofta resulte-

rar i förslag om konvertering till eget kapital. På det sättet skulle rena 

lån eller helt vanliga bidrag vara en bättre modell än kapitallån. Jag 

tycker att det är det sämsta alternativet, näst efter eget kapital. 

Ltl Olof Erland, replik 

Ja, det är möjligt. Jag är lite svarslös i det här fallet därför att jag inte 

vet. Jag kopplar ihop detta med kontroll. Om kontrollen över bolaget är 

sådan att ett kapitallån inte konverteras, om man inte gör det medvetet, 

så då är det acceptabelt. Därför frågar jag lite när det står t.ex. kapital-

lån här, med förhoppningen om att det är oklart. Jag tycker att den här 

frågan som ltl Roger Jansson ställer är absolut berättigad. Jag har själv 

satt ett frågetecken här, men jag har inte hunnit fundera ut det desto 

mera. Jag tycker att det här är en första rangens fråga. Kontrollen över 

det egna kapitalet och eventuella stödlån eller kapitallån måste utredas 

ordentligt. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det viktiga är att vi är överens om att vi bör undvika att 

öka samhällets direkta ägande i bolaget. Då hamnar vi snart i en situat-

ion där vi närmar oss 50 procent. Risken att vara den största ägaren gör 

att samhällets ansvar ökar. Samtidigt är verksamheten otroligt viktig för 

Åland. Att vi bör ha ett åländskt ägt flygbolag tror jag att vi alla har lärt 

oss av erfarenhet bakåt i tiden. När det gäller kapitallån så förskräcker 

spåren, för min del. Jag har varit med om att ge ut sådana lån från land-

skapet sida och jag har varit med om att ge ut sådana lån från stadens 

sida. I balansräkningen betraktas de i princip som ett tyst eget kapital. 

De konverteras nästan i allmänhet såvida bolaget inte går i konkurs. Jag 

har ännu inte i offentliga sammanhang varit med om att kapitallån har 
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betalats tillbaka. Därför tycker det är bättre med rena lån eller, i det här 

fallet faktiskt, bidrag. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag har ingenting emot det resonemanget. Jag konstaterar 

att med min erfarenhet så måste man ta alla eventualiteter i beaktande. 

Det gäller naturligtvis konkurs och likvidering osv. Man brukar säga att 

det offentligas riskexponering inte ska öka. När man ökar aktiekapitalet 

med pengar ifrån PAF och Posten så ska det motsvara annat riskägande. 

Landskapet borde inte öka riskexponeringen utan ha en kalkylerad för-

lust vid värsta tänkbara scenariot, det är väl det som det handlar om. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! När det gällde detta om Air Åland att vi har skrivit in 

att det är till näringslivet och det offentliga, självklart ska man räkna in 

turismen och privata resenärer också.  

När det gäller kapitallånet, omstruktureringsplanen följer en formell 

metodik som är godkänd av EU. Vi har för avsikt att ge ett kapitallån, 

därför att man har både likviditets problem och problem med det egna 

kapitalet. Det finns inte något konverteringslöfte. Avsikten är att kon-

trollera upp omstruktureringsplanen, vi tror på den. Samt att de plockar 

fram lika mycket pengar själv, innan vi ger det här lånet. Lånet innebär 

sedan ränta och en amorteringsplan.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Så här långt låter det betryggande att man har omstruktu-

reringsplanen. Jag skulle gärna ändå säga lite påstridigt den här gången 

att finansutskottet ägnar sig åt de stora viktiga frågorna, där kapitallån 

är en av de frågorna. Att finansutskottet utreder de formella förutsätt-

ningarna, vilket naturligtvis en bank eller en finansman kan göra. Jag 

tror att lagtinget har nytta av ett sådant underlag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Det blev lite svårt för mig att hänga med i ltl Olof Er-

lands resonemang kring inbesparingarna. Han fick inbesparingarna att 

landa på 7 miljoner. Kanske ltl Erland kan förtydliga hur han menade? 

Var och hur skulle de här inbesparingarna har gjorts? Vilken period och 

vilket år? Om det gäller 2010, ingår i så fall också de inbesparingar som 

man gjorde på de anställdas löner i form av semesterpenning? 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det är inte så lätt att förklara det på kort tid. I princip kan 

man säga att man inte borde jämföra annat än bokslut, då fram till 

2009. Det finns två perioder i 2000-talet där bokslutet har visat på en 

nedgång av utgifterna. Det är 2003-2005 och 2008-2009. Det beror se-

dan lite på hur man räknar Skarvenpengarna, asfaltmassorna och retro-
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aktiva löner från 2007. Räknar man in de retroaktiva lönerna från 2007 

i år 2008 så blir det mindre besparingar därför att de belastar 2008. 

Men räknar man bort det som har belastat, t.ex. nya tjänster, i 2008 års 

budget så då är det besparingar enligt bokslutet på både drift och över-

föringsutgifter. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det här är en väldigt intressant fråga. Vi har i finansutskottet vid flera 

tillfällen försökt få klarhet i detta med inbesparingar och vilka inbespa-

ringar som riktigt är gjorda. Problemet är att man kanske borde foku-

sera på driftutgifterna. Man kan konstatera att år 2011 är vi upp i de 

högsta driftsutgifterna någonsin, drygt 180 miljoner. Mot bakgrund av 

det så är det ganska svårt att säga vilka reella inbesparingar som de facto 

har skett på driften. Därför var jag intresserad av det här resonemanget.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! För att visa hur komplicerat det är så ända sedan 1921 så 

har driftutgifterna kontinuerligt ökat i landskapets budget, med möjlig-

en något undantag 2009. Hela ekonomin växer ju och därmed också 

driftsutgifterna. Däremot har man ju sparat lite drygt 3,5 miljoner på 

lönerna under 2009. I skolsektorn avstod man från lönehöjning istället 

för permitteringar. Ska man då räkna det som en besparing? Ja, då 

måste man se vad som skulle ha hänt om man inte skulle ha gjort dessa 

avtal. Där var det inte frågan om permitteringar utan det var frågan om 

att man avstod från en löneförhöjning. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

På talmanskonferensen beslöt vi i måndags att om debatten inte blir färdig idag så fort-

sätter den på fredag kl. 09.30. Såsom talarlistan ser ut kan jag konstatera att vi inte 

kommer att bli färdiga kl. 18.00. Jag föreslår vi avbryter debatten. De talare som finns 

kvar på talarlistan kvarstår till fredagens plenum och vi fortsätter i den ordningsföljden. 

Diskussionen avbryts härmed. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 14.1 kl. 09.30  Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 17.09). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 23 ledamöter är närvarande.  

Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Raija-Liisa Eklöw på 

grund av sjukdom, lagtingsledamoten Anders Englund på grund av deltagande i SLC:s 

styrelsemöte i Helsingfors samt lagtingsledamoten Roger Slotte på grund av privata an-

gelägenheter. Om ledighet från plenum 14-31 januari anhåller lagtingsledamoten Ulla-

Britt Dahl på grund av sjukdom. Beviljas.  

Remiss 

1 Tredje tilläggsbudget för år 2010 

Landskapsregeringens framställning (FR 10/2010-2011) 

Diskussionen i ärendet avbröts vid plenum 12.1.2011 då beslut fattades om remiss till 

finansutskottet.  

Diskussionen fortsätter. Kvar på talarlistan står lagtingsledamöterna Danne Sundman, 

Barbro Sundback, Roger Jansson, Anders Eriksson, Camilla Gunell, Fredrik Karlström 

och Mika Nordberg.  

Ltl Danne Sundman 

Tack, herr talman! Det här är detta som är kvar i sopskyffeln när man har 

haft julstädning på finansavdelningen, lite skämtsamt. Lite mer allvar än så 

ska vi väl försöka ha i diskussionen. Jag kommer att ge mina kommentarer på 

några moment. Jag har, som känt, säte och stämma i finansutskottet och kan 

fördjupa mig ytterligare där.  

På sidan 5, fastigheten på Storagatan 23, Hamngatan 4; man säger ifrån 

landskapsregeringens sida att det inte är aktuellt för närvarande att sälja fas-

tigheten. Det verkar finnas en rätt så stor politisk majoritet kring uppfatt-

ningen om att man tydligen inte kan sälja fastigheten, då hotas Fredsinstitu-

tet hyresavtal. Nog går fastigheten att sälja. Man kan ju välja köpare så att 

man kan förvissa sig om att Fredsinstitutet får vara kvar. Man kan också rikta 

en försäljning till den här stiftelsen. Stiftelsen kan kanske själv köpa och äga 

fastigheten. Man kan till och med tänka sig att en sådan affär kunde ske 

ganska förmånligt för att understöda stiftelsen. Jag tror inte heller det är bra 

om en sådan här stiftelse, Ålands Fredsinstitut, är i regeringens lokaler. Det 

är alltid bra med ett visst oberoende för en sådan här instans. Privata ägare 

eller i stiftelsens egen ägo är mycket bättre än i landskapets ägo. Jag hoppas 

att man tar de här sakerna i beaktande. 
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Det finns många seriösa fastighetsägare på den privata sidan som skulle 

vara mycket stolt över att husera en sådan här verksamheten i sina lokaler. 

Man betalar ju redan en marknadsmässig hyra så det är inte något problem 

att räkna hem den här affären för en eventuell köpare.  

På sidan 7, 46.13.52, understöd för filmproduktion; det här kan man både 

glädjas över och förfäras över. Själva saken, som är värd att stöda, är en pro-

duktplacering för turistobjektet Åland och att skapa PR för Åland. Produkt-

placering har länge förekommit i filmbranschen och i anknytande medie-

branscher. Det är en viktig kommunikationskanal när det gäller att mark-

nadsföra Åland. Man kanske borde jobba ytterligare med att få till produkt-

placeringsobjekt. Det handlar inte bara om att få journalister att skriva artik-

lar om Åland. Det handlar just om att komma in i sådana här projekt. Om 

Åland bara nämns som det till exempel gjordes tidigare i TV-vädret, eller om 

en film spelas in på Åland eller någonting däremellan så beroende på var det 

sänds, så är det väldigt bra. När man ifrån åländsk sida lyckades få dokuså-

pan "Ensam mamma söker” att komma till Åland så var det en otrolig PR för 

Åland. Bara en sådan liten grej var absolut mycket mera värd än rätt så 

mycket annonskampanjer. Det här är bra, men det kräver att man har ett 

helhetstänkande. För det första måste man veta var kommer den här filmen 

att sändas, vem kommer att se den och vilken publik riktar den sig till? Går 

det ihop med våra turismstrategier i övrigt? Har vi en produkt som attraherar 

dessa personer som ser den här filmen? Man måste ha ett helhetstänkande i 

kommunikationen. Följs detta upp när den här filmen sänds? Gör vi några 

andra åtgärder? Finns vi på plats och suger upp den eventuella PR-nyttan? 

Det här borde göras mycket mera, men med struktur och eftertänksamhet.  

Innan jag vet mer om detta så har jag inte någon åsikt direkt, bara gene-

rellt att det här är en god idé. En stor fördel för Åland är ju om vi får visa upp 

Åland. Det är absolut till vår fördel om man får se hur det ser ut här på Åland. 

Åland är otroligt vackert i mångas ögon, särskilt kanske för den tyska mark-

naden, där Åland är väldigt unikt. I Finland och Sverige är ju inte skärgården 

så unik. I Finland och i Sverige har man också mycket skärgårdsområden.  

Jag bläddrar vidare till sidan 9. Det redan har diskuterats mycket om om-

struktureringsstödet till Air Åland. Ltl Fredrik Karlström kommer att kom-

plettera. Jag vill bara instämma i de frågeställningar som har ställts hittills. 

När det står att man kan betala stödet till exempel i form av ett kapital-

lån. Vad man har tänkt sig verkar lite svajigt. Man måste jämföra för - och 

nackdelar med kapitallån jämfört med andra sätt att stöda. Det finns ju också 

den möjligheten att vi skulle köpa biljetter, vilket har gjorts på annat håll. Det 

finns alla möjliga kreativa sätt att stöda en sådan här verksamhet om man så 

vill. Där återkommer obunden samling i form av ltl Karlström. 

På sidan 12, följetongen med sjötrafiken som varje gång återkommer, åter-

kommer och återkommer. Nu kommer den att återkomma också högst trolig-

en det här året, vilket vi hörde av tidigare trafikministern i debatten.  

Från obunden samlings sida säger vi; nej tack! Vi betackar oss att ingå i det 

parlamentariska underlaget som varje gång ska täcka upp för centerns och li-

beralernas misslyckande att få styrning på den här avdelningen. Nu får det 

vara slut med det! Ni andra som stöder upp det här får lov att rösta för det 

här om ni finner det för gott. Från vår sida ingår vi inte i det underlag som 

gång på gång ska ge tilläggsanslag, förvisso till några helt sakliga och oförut-
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sedda händelser, men till stor del till sådant som man kunde undvika om man 

tog sitt ansvar tydligare. Vi vill inte understöda när man inte tar sitt ansvar.   

Samma sak gäller moment 48.20.70, där det är 44 000 upptaget för att 

M/S Skarven inte kunde levereras i tid. Det politiska ansvaret är inte vårt. Vi 

har inte ingått i den regering som har ställt till det här. Även där; nej tack! 

Varsågoda att själva ta det politiska ansvaret.  

Från att det har varit tidigare trafikminister Runar Karlsson som har kors-

fästs så har det kommit en ny trafikminister som korsfästs och som får ta hela 

skulden, skammen och alla epitet som kommer därav. Där vill jag faktiskt lite 

ta trafikministern i försvar. Det är allas ert ansvar. Det politiska ansvaret är 

centerns och liberalernas. Det ska inte bara kunna skyfflas över i famnen på 

en enskild minister, som har tagit över en butik som sedan länge har styrts av 

centern och liberalerna, mestadels centern. Vänligen besinna er på det viset 

när ni försöker få allt i famnen på en enskild person som för tillfället är tra-

fikminister. 

Samma sak gäller momentet 48.30.77, där det står; ”underskottet är en 

följd av brister i underlaget för budgetberedningen”. Det är bra att man är 

ärlig. Ska vi också ta ansvar för att man har brister i formalia? Det politiska 

ansvaret ska centern och liberalerna ta. Jag frågar mig, även här har jag an-

tecknat; nej tack!  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Jag vill ge mitt stöd till det resonemang som ltl 

Sundman för om stödet till filmproduktionen, det finländska-tyska sam-

arbetet. I min värld har det åtminstone länge varit så att om Åland vill 

förbättra sin besöksnäring så är norra Tyskland intressant. Men på 

grund av bristande resurser har Visit Aland, åtminstone två år i rad, 

konstaterat att de inte har pengar att marknadsföra Åland i Tyskland. På 

något vis verkar det som ltl Sundman undrade över om det bara är en 

satsning ut i det blå. Om inte någon kan sälja resor till Åland så kommer 

det ingen till Åland hur vackra filmerna än är. Så är det nog upplagt nu, 

som jag förstår det. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det finns anledning att oroa sig just för det. Det finns inte 

något helhetstänkande bakom. Om man vänder på steken så borde det 

vara Visit Aland som skulle ha vetat om att de har 50 000 euro som de 

får använda till produktplacering, extra utöver budgeten. Vilket projekt 

ska man satsa på? Det kanske finns ett annat produktplaceringsprojekt i 

norra Tyskland, om man vill satsa där, som ger betydligt mera, som 

kongruerar med mässinsatser som man gör, marknadsföring i övrigt el-

ler passar bättre in i en helhetsstrategi.  

Också en märklig sak, som jag undrar om inte ltl Sundback håller 

med om, är att man återigen går förbi Visit Aland, liksom man gör med 

idrottsmarknadsföringspengarna. Man tar över den rollen som Visit 

Aland borde ha.   

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är det strukturella problemet som vi har diskuterat flera gånger. Vi-

sit Aland har idag inte ansvar för evenemang utan enbart för marknads-

föring av destinationen Åland. Jag ska återkomma till detta i mitt anfö-
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rande. Det är en fråga som finansutskottet borde ta ställning till, för re-

geringen råddar nu bara på i det här sammanhanget. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! I finansutskottet ska vi givetvis försöka ta den roll som vi 

alltid måste ta, att reda upp efter regeringen i någon mån och ibland i 

ganska stor mån. Man kan frustreras över turismstrategiarbete på olika 

sätt och tycka att det är på en abstrakt nivå. Men när det gäller sådana 

här beslut så är det väldigt viktigt med en strategi i botten så att man får 

använda pengarna på rätt sätt. 50 000 euro kan göra otrolig nytta om de 

används på rätt sätt. Om man lyckas träffa rätt när det gäller produkt-

placering och kombinera det med kommunikation före, efter och under 

marknadsåtgärder så är det väldigt kostnadseffektiv marknadsföring. 

Det gäller att vara på rätt plats, vid rätt tid och på rätt sätt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag vill ge en kort replik om momentet 48.20.77, anskaff-

ning av fartyg; det här är inte frågan om en ny kostnad för Skarven utan 

det hänger ihop med ett beslut om att själva anskaffningsperioden skulle 

ta slut i februari 2010. Skarven skulle sättas i drift den 1 mars 2010, då 

ska kostnaderna bokföras på rätt ställe på projektet. Annars skulle kost-

naderna ha bokförts på sjötrafikens verksamhetsutgifter. Man budgete-

rar driftutgifter som en anskaffningskostnad så länge som fartyget var 

under anskaffning.  

Ltl Danne Sundman, replik och 

Herr talman! Till den delen är det ju lovvärt, att man påför projektet de 

kostnader som projektet har förorsakat. I revisionsrapporten som har 

gjorts angående anskaffning av Skarven så finns det många frågetecken 

kring att man har påfört kostnader lite här och där i förvaltningen. Jag 

tror att det finns mera än detta som borde ha påförts på rätt moment. 

Till den delen är det helt okej. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag begärde replik angående detta som framfördes 

om överlåtelse av fastigheter, Fredsinstitutet. Tanken är att vi vill ha 

fullmakt att kunna titta närmare på föreningens verksamhet. Land-

skapsregeringen anser också, som många andra, att Fredsföreningen ut-

för ett väldigt viktigt arbete, speciellt med tanke på demilitariseringen 

och neutraliseringen. Fredinstitutet åtnjuter en stor internationell re-

spekt på området. För att kunna trygga den här verksamheten behöver 

vi få den här fullmakten för att kunna se över hur man skulle kunna gå 

tillväga i framtiden. Där finns det olika alternativ som vi arbetar vidare 

med. Landskapet kan hålla kvar den här fastigheten, man kan hyra ut 

fastigheten och det kan finnas privata aktörer och olika former som 

skulle kunna trygga den här verksamheten. Man bör också beakta att 
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huset är K-märkt i dagsläget. Det finns också övriga begränsningar som 

kan begränsa ett privat intresse att överta den här fastigheten. Tanken 

med själva skrivningen är att vi vill titta närmare på de här förutsätt-

ningarna. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det hade jag nog också förstått när jag läste det. Vad jag 

vill säga är att det inte alltid behöver vara det bästa att landskapet äger 

den här fastigheten, snarare tvärtom. Vi har i många andra fall sett att 

det finns andra bättre alternativ. I det här fallet är det till fördel för stif-

telsen om man är lite oberoende av makten, också när det gäller fastig-

heten. Får man vara lite sarkastisk så tycker jag att Fredsinstitutet be-

driver så fin verksamhet så att man är förtjänt av en bättre fastighetsä-

gare än landskapet. Många K-märkta fastigheter skulle också vara för-

tjänta av en fastighetsägare som skulle bry sig om dem när det gäller K-

märkningen. Det där är argument för min linje, inte mot min linje. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Barbro Sundback 

Tack, herr talman! Det är särskilt ett anslag som jag förundrar mig över. Ju 

mer jag får veta desto sorgligare tycker jag det är. Det är anslaget på 30 000 

euro under turismens främjande. I samband med årets budget fanns en lik-

nande skrivning i budgeten. Man föreslog också där 30 000 under samma 

moment, marknadsföringstjänster inom idrott.  

När jag läste budgeten så föreställde jag mig att det här var pengar som 

skulle användas för att marknadsföra olika evenemang på Åland, men också 

att marknadsföra Åland som friluftsområde. Visit Aland ger ut många bro-

schyrer; hur man paddlar på Åland, cyklar på Åland och seglar på Åland. 

Däremot var det bara under ett år som man gav ut en broschyr om alla kultu-

revenemang och all kultur som finns på Åland. Eftersom jag själv är aktiv just 

inom kulturen så tyckte jag att det var lite orättvist. Därför skrev jag en fi-

nansmotion som gick ut på att det här momentet, med anslaget 30 000, 

skulle kunna användas för marknadsföringstjänster inom idrott och kultur. 

Det här beaktades inte överhuvudtaget av finansutskottet. Man tyckte väl 

kanske att det var en liten marginell fråga och man hade annat att tänka på. 

Sedan var jag på Visit Alands årsmöte. I deras verksamhetsplan och budget 

kunde man läsa att dessa 30 000 inte alls var marknadsföringspengar. Det 

var direkt evenemangsbidrag till ett specifikt evenemang, nämligen PAF-

Open. Många på årsmötet förundrade sig över detta evenemangsbidrag som 

plötsligt dyker upp i Visit Alands budget och gör marknadsföring av destinat-

ionen Åland. De flesta tyckte att det var fel. 

Sedan får vi den här tilläggsbudgeten, där det igen står att vi ska ta upp 

under samma moment, turismen främjande, 30 000 euro och det står att det 

är marknadsföringstjänster inom idrott. Men det är ju inte det, det är ju ett 

evenemangsbidrag till PAF-Open. Varför gör man så här? Det är nästan som 

någon slags penningtvätt. Varför delar inte landskapsregeringen ut evene-

mangsbidraget till PAF-open, om det är det som man vill göra? Utan man, 

mer eller mindre, tvingar de här pengarna på Visit Aland och kallar det 

marknadsföringstjänster inom idrott. Herr talman, jag förstår överhuvudta-
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get inte det här anslaget? Vad är det som ligger bakom? Man blir otroligt 

misstänksam när det görs på det här viset. 

Visit Aland har normalt inga pengar för evenemangsbidrag. Det är inte de-

ras uppdrag. Om man vill att de ska ha det uppdraget, då måste man göra 

som i förslaget Attraktiva Åland där tanken var att Visit Aland skulle få ett 

större ansvar också för att driva evenemang eller vara med och stöda evene-

mang ekonomiskt. Då skulle samarbetet med marknadsföringen naturligtvis 

bli effektivare. Men vad ligger bakom marknadsföring av idrottstjänster som 

ett evenemangsbidrag?  

Finansministern sade i sin presentation, så där i förbifarten, att det var ett 

löfte och att regeringen håller sina löften. Ja, men inte är det att hålla sina 

löften om man på det här sättet inför lagtinget mörkar vilka löften man har 

givit. Finansutskottet måste reda ut detta. 

Herr talman! Vi har blivit lärda att skattepengar måste betalas ut på någon 

slags legal grund. Vilken är den legala grunden för Visit Aland att betala utan 

de här pengarna? Om man ringer och pratar med dem så vet de överhuvudta-

get inte hur de ska göra. Ska det här evenemanget anhålla om dessa medel 

från Visit Aland eller hur ska de betalas ut? Eller ska någon ringa och säga; 

”sätt in pengarna på det här kontot, ni har lovat det”. Det är inte bra politik. 

Det är överhuvudtaget inte förenligt med våra finansförvaltningsprinciper 

hur man hanterar offentliga medel.  

Visst får politiker lova både det ena och det andra, men det måste ju vara 

öppet, transparent och det måste ju följa de förvaltningsrättsliga principer 

som vi har antagit för att hantera allmänna budgetmedel. Det kan inte göras 

på det här sättet, som jag ser det. Varför man har gjort det är för mig helt 

obegripligt. Det är ju liksom att bluffa och föra lagtinget bakom ljuset, såsom 

det är upplagt nu. Det är en allvarlig sak. 

Det andra som jag ville ta upp är det som ltl Danne Sundman väldigt bra 

tog upp, beloppet 50 000, understöd för filmproduktion. Det finns redan 

150 000 för 2010. Man ska öka på det till 200 000. Det projekt som nämns 

här är den finsk-tyska samproduktionen. Man förstår inte av motiveringen 

hur mycket pengar det här enskilda projektet ska få totalt. Det här momentet 

är konstigt såsom det presenterades. Det framställdes att det var viktigt för 

att marknadsföra Åland. Nu plötsligt, i det här ärendet, skulle landskapsrege-

ringen genom det här projektet marknadsföra Åland i Tyskland. I det andra 

fallet, som jag nyss nämnde, skulle Visit Aland vara inblandad i ett evene-

mangsbidrag. 

Utskottet måste nog rätta till det här och får regeringen att fatta att man 

inte bara kan prata hit och dit. Det måste finnas förvaltningsstruktur som 

stöder de här resonemangen. 

Jag är den första att stöda marknadsföring av Åland i norra Tyskland. Jag 

känner väl till förhållandena. Jag vet att tyskarna älskar Norden. De har nå-

gon slags såpopera som går i Tyskland och som utspelar sig i Sverige, en idyll 

som i Astrid Lindgrens sagor. Tyskarna är säkert lika förtjusta i Åland. Det är 

bara det att de inte vet var Åland finns. De vet absolut inte hur man kommer 

hit. Det är ju det som man samtidigt måste marknadsföra, om man vill satsa 

på en sådan här film, annars är det bortkastade pengar.  

Tyskarna är goda konsumenter, men de kräver kvalitet, de vet vad pengar-

na är värda och de går inte på några blå dunster. Tyskarna är medvetna kon-

sumenter. Det är inte någon lätt marknad, men den är stor och potentialen är 
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viktig för de har samma naturuppfattning som vi, vilket betyder att de tar 

hänsyn till miljön. Visst ska vi stöda en sådan utveckling, men det måste i så 

fall samordnas med Visit Alands möjligheter att marknadsföra destinationen 

Åland. Tack, herr talman. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Turismens främjande och det anslag som nu äskas för 

2010 som ska kanaliseras till PAF-Open, det anslaget borde redan ha 

budgeteras i samband med grundbudgeten. Det är ett förbiseende. Ett 

löfte har getts, såsom jag sade i talarstolen här i förrgår. Man har gått in 

för ett treårigt stöd av det här projektet, också med marknadsförings-

pengar, för att projektet ska kunna förverkligas med de marknadsfö-

ringseffekter ett stort evenemang har här på Åland. Det gynnar Åland. 

Att säga att vi bluffar och mörkar är ett anmärkningsvärt uttalande, ef-

tersom jag i talarstolen, som torde vara ett av de mest offentliga ställen 

här på Åland, sade att det här är ett stöd för PAF-Open, som kanaliseras 

via det här budgetmomentet. Jag sade PAF-Open och jag sade att det är 

ett löfte.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Varför står det då marknadsföringstjänster inom idrott? Om Visit Aland 

ska ta det på allvar så betyder det 30 000 euro för marknadsföring av 

vilka idrottsevenemang som helst. Men det är ju inte det, det är precis 

som finansministens säger att man kanaliserar pengar till ett enskilt 

projekt, ett enskilt bolag under en generell motivering. Det är inte bra, 

det är inte bra! 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Såsom ltl Sundback sade så har Visit Aland en god känne-

dom om våra avsikter med anslaget eftersom motsvarande budget-

motiveringar har hanteras tidigare och pengarna har nått den adressat 

som landskapsregeringen har haft för avsikt att de ska nå via vår kanali-

sering. De här budgetmomenten är uttryckligen allmänna för turismens 

främjande. Ltl Sundback säger att det är enbart Visit Aland som ska få 

avgöra vad som är god marknadsföring för turismens främjande, land-

skapsregeringen ska inte själv få styra någon del av pengarna. Det är ju 

en intressant diskussion i sig, huruvida näringsavdelningen och land-

skapsregeringen själv ska få göra sådana bedömningar. I det här fallet 

har landskapsregeringen gjort en sådan bedömning.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, om landskapsregeringen vill gå in och styra marknadsföringen inom 

Visit Aland, det är ju många som är med i den föreningen, så då kan 

man säkert göra det. Men då måste det ju formaliseras med avtal eller 

någonting. Visit Aland kan ju inte bara betala ut pengar för att land-

skapsregeringen säger att nu måste ni betala ut de här pengarna till ett 

visst bolag.  

Är det faktiskt förenligt med allmänna konkurrensregler att man fa-

voriserar ett bolag så? Jag kan inte detaljerna i de här projekten. Men 

nog tycker jag att det är ett väldigt konstigt förfarande.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Av förekommen anledning ska jag försöka anstränga mig att 

inte vara alltför seriös i min framställning. 

Finansministern sade i presentationen av tilläggsbudgeten att budgetering 

inte är någon exakt vetenskap. Det är riktigt. Men budgetdisciplin, om den 

fungerar, ger en större exakthet än vad slapphet gör när det gäller budgetdi-

sciplin. Har man budgetdisciplin så kan man i alla fall någorlunda hålla sig 

inom kostnadsanslagens ramar.  

Säger jag då budgetdisciplin och trafikavdelningen, trafikavdelningen och 

budgetdisciplin, budgetdisciplin och trafikavdelningen, så fungerar det inte 

historiskt och inte nu. Det här kan naturligtvis inte få fortgå. Ltl Sundman 

använde hårda ord i sammanhanget och det måste vi nog alla använda. Jag 

återkommer till det. 

Följande punkt är 33.40.88 på sidan 5, överlåtelser av fastighet; det gäller 

den fastighet där stiftelsen Fredsinstitutets verksamhet förekommer. Jag sit-

ter med i styrelsen tillsammans med ordförande Barbro Sundback och flera 

andra. Vi har från stiftelsens sida sagt att frågan om fastigheten inte är led-

ningens uppgift och de som arbetar där, för de har så mycket andra väsentliga 

uppgifter. Det blir då styrelsens särskilda uppgift att tillse att verksamheten 

har goda lokaler att verka i. När landskapsregeringen aviserade sin försälj-

ning på öppna marknaden så uppstod en nervositet i styrelsen. Det här har vi 

från talarstolen redogjort för tidigare. 

Diskussionen uppkom då huruvida vi kunde göra en långsiktig lösning för 

Fredsinstitutets del. Diskussioner inleddes först inom styrelsen, sedan med 

andra intressenter och sedan med landskapsregeringen om modeller för hur 

man kunde lösa detta. Tanken var att man med ägarskap ifrån Fredsinstitu-

tet, tillsammans med andra, på något sätt skulle lösa landskapsregeringen ur 

det dilemma som man hade, med andra ord någon form av riktad försäljning. 

Efter detta har det ifrån självstyrelsemyndighetens håll visats intresse för 

frågan, man också gärna diskutera någon form av donation i sammanhanget 

med tanke Fredsinstitutet väsentliga ställning i självstyrelsesystemet. Det har 

ytterligare komplicerat diskussionerna om fortsättningen.  

Det beslut som lagtinget tog, i samband med ordinarie budget på initiativ i 

en motion och sedan i finansutskottets skrivningar, har lugnat ner situation-

en.  

Nu öppnar landskapsregeringen här i tilläggsbudgeten för att finna en lös-

ning på det hela. Då är inte i huvudspåret, enligt mig åtminstone, att land-

skapet ska fortsätta att äga denna fastighet. Man kunde hitta en annan lös-

ning. Möjligen kunde landskapet fortsätta att vara delägare, men det behöver 

inte heller vara på det sättet. 

Fredsinstitutet har fört diskussioner med sådana aktörer i det åländska nä-

ringslivet som visar intresse för att delta i lösningen av det här ägandet.  

Samtidigt bör vi som självstyrelsepolitiker ta ställning till huruvida det in-

kluderar någon form av donation i det här priset som man får för fastigheten, 

alltså prisnedsättning för Fredsinstitutets del. Det är naturligtvis väsentligt, 

för varje sådan åtgärd påverkar Fredsinstitutets årliga finansiering av sina 
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driftskostnader, om man kan han en lägre kostnad för hyra och för fastig-

hetskostnader.  

Det är viktigt att man kan komma vidare på något sätt. Däremot brådskar 

inte den här frågan för stiftelsen Ålands Fredsinstitut. Men jag antar att land-

skapsregeringen ändå vill finna en lösning relativt snabbt. Så det här är ett 

underlag för finansutskottets vidarebehandling av frågan. Det finns alltså ett 

klart intresse från institutets sida att ta ett ägaransvar men tillsammans med 

andra duktiga finansiärer.  

Det som jag inte hade tänkt säga någonting om, men som den tidigare dis-

kussionen lockade mig att säga någonting om, är understödet för filmpro-

duktion och turismens främjande avseende marknadsföringstjänster inom id-

rott.  

Man kan säga att det var bättre förr. Så långt tillbaka som på 60-talet hade 

vi en jetflyglinje, ett stort flygplan, som på somrarna trafikerade Hamburg-

Mariehamn. All den verksamhet och marknadsföring sköttes via Ålands Tu-

ristförening som även bekostade, med hjälp av landskapsstyrelsen, åtskilliga 

filmproduktioner också på 60-talet. Det var en stor aktivitet. Det avtog sedan 

successivt och på 80-talet var det inte så mycket kvar mera av tyska mark-

naden. Marknaden har ändå fortsatt att vara en liten del av den åländska tur-

ismen. 

Genom tiderna har man kanaliserat den här typen av marknadsföringsme-

del via Ålands Turistförening, sedermera Ålands Turistförbund och nu Visit 

Aland. Varför man gör avsteg ifrån det här är en väsentlig fråga för finansut-

skottet att ställa sig och besvara, så att vi vet varför man gör vissa avsteg från 

kanalisering av marknadsföringsanslag i budgeten.  

Utredningen ”Attraktiva Åland” nämndes här av ltl Sundback. Det var en 

egen åländsk näringslivsutredning med stöd av landskapsregeringen, till 

skillnad från den utredning som nu görs. Huvudförslaget gick helt frankt och 

tydligt ut på att det som numera heter Visit Aland skulle ges tre uppgifter och 

delas upp i sektioner. En marknadsförings- och informationssektion, det som 

man sysslar med idag, en evenemangs- och aktivitetssektion, det som man 

inte sysslar med idag och som är mycket väsentlig för turismens utveckling 

och en produktutvecklingssektion med uppgifter att biträda i upprustningen 

av den åländska turistprodukten. Det är uppenbarligen så att ledningen för 

Visit Aland inte vill detta. Att man inte vill detta gör detta till ett av turist-

Ålands större problem, kan man säga. Det är någonting som finansutskottet 

också kan titta på i sammanhanget när man diskuterar kanaliseringen av 

marknadsföringsmedel. Varför vill inte Visit Aland utveckla sig till den nöd-

vändiga organisation, typ den som finns i Göteborg, i Åre och det som finns 

nästan på alla framgångsrika turistorter? Varför vill man inte det? Varför vill 

man bara vara den här som landskapet kanaliserar sina marknadsförings-

pengar via och så marknadsför man kanske främst sjöprodukten i turist-

Åland. Det är inte bra. 

Tiden går och därför måste jag vara snabb.  

Moment 47.03.89, omstruktureringsstöd; där har vi kapitallånet. Efter 

diskussionen med kollegan Erland så har jag ytterligare studerat detta i ak-

tiebolagslagen om bokföringslagen. Kapitallån bokförs under eget kapital i 

Air Åland om det görs på det sättet. Det innebär att det blir en större risk för 

samhället med kapitallånemodellen än vad det blir med ett vanligt bidrag. 

Med ett vanligt bidrag vet man hur mycket det har gått åt. Ett kapitallån ten-
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derar ofta i förlängningen att öka ens ägarandel i bolagen. Landskapets andel, 

tillsammans med PAF:s andel och Postens andel, är redan på en väldigt hög 

nivå. Lägger man sedan till kapitallånet så börjar vi närma oss 50 procent, vi 

blir huvudägare.  

Om det fortsätter att gå dåligt för bolaget, när man har kapitallånet inne i 

balansräkningen, så blir följden att kravet och ansvaret för landskapets del i 

en sådan situation blir ännu mer markant.  

Mitt förslag till finansutskottet är 300 000 euro ges tack vare bolagets be-

tydelse för Åland, men ges antingen som bidrag eller i en kombination av ett 

vanligt lån och bidrag. Då är risken mindre för att man råkar ut för naturliga 

krav på tilläggskapital framöver. 

Sedan har jag sagt någonting om budgetdisciplinen på trafikavdelningen. 

På sidan 12 har vi tre anslag som tillsammans är över en halv miljon euro som 

ska läggas på till trafikavdelningens verksamhet. Vi har förklaringar till det 

här under sjötrafikens verksamhetsutgifter, under reparation och underhåll 

av färjor. Några av dessa förklaringar är sådana som är normal budgetering. 

Den här typen av kostnader ingår i ordinarie budget. Då kan man inte för-

klara en tilläggsbudget med detta. Det betyder att man helt enkelt inte har 

brytt sig om budgeten när man måste ha tilläggsmedel för den typen av kost-

nader som redogörs för här. T.ex. trafik som upprätthålls med Gåsö, trafik-

kostnader i samband med reparation av M/S Gudingen, M/S Gudingens pro-

pelleraxelhylla och reparationer på M/S Grisslan osv. Allt detta ingår i ordi-

narie budget. Inte kan man motivera detta i en tilläggsbudget. Det finns flera 

saker av den här arten som visar på total bristande respekt för budgeten när 

det gäller de här delarna åtminstone, men antagligen i större sammanhang 

också. 

Skarvens bunkerförbrukning är naturligtvis ett resultat av det ökade djup-

gåendet på grund av de konstruktionsändringar som gjordes på fartyget. Vi 

ser att vi har många kostnader i det sammanhanget.  

Jag skulle vilja att finansutskottet, under moment 48.20.70, Anskaffningar 

är färjor och fartyg, försöker ge svar på när vi får slutredovisningen på Skar-

ven och hur den slutredovisningen kommer att se ut. Om vi inte får slutredo-

visning nu, när får vi den? Så att inte den här valsen fortsätter hur länge som 

helst. 

Avslutningsvis, herr talman, jag har gått över fem minuter. Jag ber hemskt 

mycket om ursäkt. 

Svibybron, Svibybron, grundanslaget är 2 900 000 euro. Tilläggsanslag nu;  

1 450 000 euro, 50 procent! Finns det ingen professionalism alls? 

Tack, herr talman. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det var många punkter som jag håller med om. Jag ska 

återkomma i ett anförande senare. 

När det gäller kapitallån så måste vi verkligen gräva djupt i den saken. 

Det är riktigt som ltl Jansson säger. Problemet är också ett balanspro-

blem och det löser inte bidrag och lån. 

Jag begärde replik för detta med turismen. Det finns marknadsföring 

i norra Tyskland via Visit Aland och det har det funnits kontinuerligt 

under många år. Sedan när det gäller filmproduktionen, den politiska 

frågan är om vi ska ha ett utrymme i landskapet för turistaktiviteter och 
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andra aktiviteter? Eller ska vi överlåta det till tunnelbanereklam i Visit 

Aland? Jag tycker inte vi ska göra det senare. Det måste finnas politiska 

riktlinjer, strategier och beslut som landskapsregeringen står bakom. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag kom på när jag fick repliken om kapitallån att det finns 

ytterligare en jobspost i det sammanhanget. Om bolaget nu 2011 går då-

ligt så att en stor del av det egna kapitalet blir förbrukat, så kommer frå-

gan om nedskrivning av aktiekapitalet till behandling per automatik en-

ligt lagstiftningen. Det betyder att i och med kapitallånets position i ba-

lansräkningen kommer landskapets relativa andel direkt, vid en sådan 

nedskrivning, att öka betydligt. Det är ytterligare en risk med detta 

kapitallån, om jag har förstått det rätt. Kanske jag inte är hundraprocen-

tigt rätt informerad? När jag försökte läsa lagarna igår kväll så kom jag 

till det här resultatet. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag har kommit fram till ungefär samma slutsats. Kapital-

lån är en riskabel väg. Sedan är frågan vad alternativen är? Det grund-

läggande borde vara att vi behöver flygtrafik och vad kan man göra med 

300 000 euro som alternativ till det här? Det är fortfarande svåra pro-

blem. Det är den framtida riskexponeringen som är besvärlig. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Ja, det är på det sättet. När det gäller bidraget till Air Åland så måste fi-

nansutskottet naturligtvis också ta ställning till den diskussion som förs 

att andra bolag skulle komma in, Finnar koncernbolag.  

När det gäller flygtrafik så hör jag till dem som genom åren har blivit 

så skadad att lita på andra. Det verkar inte fungera helt enkelt. Got-

landsexemplet är ett annat ö-exempel på att man inte kan lita på andra. 

Man måste ta ett eget ansvar. Därför tror jag att vi måste ha det här 

åländska bolaget så länge som möjligt. Det är lätt med facit i hand att 

kritisera dem för många beslut som är tagna genom åren. Det är alltid 

lätt i företagsvärlden att göra det eftersom facit är så tydlig, tydligare än 

vad det är inom offentlig sektor. Jag tror ändå att vår grundinställning 

måste vara att vi ska försöka hjälpa till att det här åländska bolaget kan 

finnas kvar och verka.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Jag funderade lite över påståendet att Visit Aland 

inte skulle vara intresserad av att utveckla de här andra delarna av tu-

ristverksamheten som gäller produktutveckling och evenemang. Jag har 

under några år varit med på årsmötena. Det är stora samlingar, många 

människor och entreprenörer som är med på mötena. Jag har nog inte 

uppfattat att det finns ett motstånd mot det. Däremot har man varit väl-

digt skeptisk till frågan om bolagiseringen, att göra något dotterbolag till 



  

920 

Visit Aland. Något direkt motstånd mot att ta mera ansvar för evene-

mang tror jag inte det finns. Det krävs ju då däremot mera resurser. 

Frågan är om resurserna ska ligga på Visit Aland eller ska resurserna 

ligga här i huset? 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! I näringslivsutredningen "Attraktiva Åland" var Visit 

Alands VD med och godkände med långa tänder de här synnerligen vä-

sentliga tilläggsuppgifterna. Vi föreslog att evenemang, aktiviteter och 

produktutveckling skulle läggas till i uppgifterna. När det var klart var 

det egentligen bara för ledningen i Visit Aland att ta upp den frågan till 

beslut i föreningen så att man skulle kunna komma vidare. Men det blev 

aldrig gjort eftersom man hade det här motståndet mot det. Jag tror att 

det har lite att göra med finansiering. Man var rädd att man skulle tappa 

en del marknadsföringspengar som skulle gå över till den här verksam-

heten, för det var så som vi resonerar i "Attraktiva Åland". Det är viktigt 

är att vi har en kvalitativ produkt före vi marknadsför. Vi måste först 

förbättra vår produkt före vi lägger ännu mera pengar på marknadsfö-

ring. Det här resonemanget ville man inte i Visit Aland riktigt ta till sig. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det där känner jag inte till. Det är sist och slutligen ändå årsmötet som 

beslutar. Det förutsätter att styrelsen för fram en sådan här strategi eller 

utveckling av verksamheten. Jag tror att grundproblematiken är att man 

ifrån ledningens sida är rädd för att man inte får tillräckligt med eko-

nomiska resurser. 

Här har utskottet, som jag ser det, en möjlighet att från lagtingets 

sida försöka påverka utvecklingen om man så vill. Det tycker jag skulle 

vara viktigt. Vi har haft ganska mycket diskussioner om Visit Aland. De 

kommentarer som görs har varit väldigt negativa, till och med lite krän-

kande ibland av ledningen, Det skulle vara bra om lagtinget mera visade 

på positiva åtgärdsförslag. 

Ltl Roger Jansson, replik 

I utredningen "Attraktiva Åland" gjordes jämförelser med andra orter. 

Göteborg & Co. var ett idealförhållande, men också Åres organisation 

och flera andra orter var av stort intresse, till om med Gotland faktiskt. 

Då diskuterades det om man borde bilda en ny organisation med det in-

nehållet och den kommersialismen i sig, särskilt när det gällde produkt-

utvecklingen, evenemang och aktiviteter. Resultatet blev att man tyckte 

att vi har Visit Aland som bas. Det skulle vara bättre att göra om det be-

fintliga som man har. Men tyvärr, tyvärr har inte ledningen och styrel-

sen framfört några sådana utvecklingsförslag. Därför behöver man 

kanske återkomma till frågan om det måste bildas en ny organisation för 

den här delen, vilket vore olyckligt, som jag ser det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 



  

  921 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag tycker ltl Roger Jansson var lite seriös som van-

ligt. Det är intressant att se att vi har samma grundsyn när det gäller 

stödet, att vi bör stöda Air Åland så att de ska kunna leva vidare.  

Sedan har det blivit en diskussion om kapitallån. Avsikten är, om fi-

nansutskottet och lagtinget godkänner det här, att det här stödet ska ske 

i form av ett kapitallån. Kapitallånet har ju väldigt låg prioritet eftersom 

det är jämförbart med aktiekapital, men det är inte aktiekapital. Det här 

bolaget har likviditetsproblem och balansproblem. Det egna kapitalet är 

till stor del förbrukat. Därför kommer det här kapitallånet in. Men vi har 

inte givit något konverteringslöfte. Vi kommer att se på omstrukture-

ringsplanen, att den ser positiv ut. Vi kommer att sätta ränta och amor-

teringstid på det här lånet. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! När det gäller stödet till Air Åland så skriver landskapsre-

geringen; "ett engångsstöd, till exempel i form av ett kapitallån". Här 

säger nu minister Eliasson att det är frågan om ett kapitallån. Varför 

skriver ni då till exempel i form av ett kapitallån? Ni lurar alltså lag-

tinget i er text, det ska ni akta er för att göra.  

Jag försökte i förrgår föra ett resonemang med ltl Olof Erland och 

idag från den här talarstolen om riskerna med kapitallån. Spåren för-

skräcker, vilket jag har sagt tidigare. Jag har varit med om att ge kapital-

lån i landskapssammanhang och jag har varit med om att ge kapitallån i 

kommunala sammanhang, i Mariehamns stad. Inte i något fall har 

pengarna kommit tillbaka. Tvärtom, de har resulterat i större krav ifrån 

övriga ägare på att man i följande steg sedan ska ta ett ännu större an-

svar, eftersom man har de här pengarna i potten på eget kapitalsidan. 

Jag har varnat för den modellen och istället föreslagit att man hellre 

skulle ge 300 000 euro i rent bidrag eller i kombination med lån. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Vi följer EU:s regler för möjligheten att göra sådana 

här omstruktureringsstöd. Ltl Roger Jansson säger att det är större risk 

med kapitallån än med att ge stöd. Det är jag inte beredd att hålla med 

om faktiskt. Ger man ett stöd och företaget går i konkurs så är naturligt-

vis stödet borta. Om företag börjar gå bra så får man aldrig tillbaka stö-

det. Vår avsikt, tro och hopp är att företaget ska börja leverera vinst och 

få fritt eget kapital så att man ska kunna amorterar tillbaka på det här 

kapitallånet och betala ränta. Jag anser nog att ett kapitallån är bättre 

än att direkt ge ett stöd. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag ber minister Eliasson sätta sig in i kapitallånefrågan 

och leta fram så många exempel han kan ifrån offentlig sektors insatser i 

den formen. Det är skilt om aktiva ägare går in med kapitallån, då har 

man ett ännu större krav på lönsamhet i verksamheten och kan driva det 

som ägare. Landskapet har tyvärr inte den förmågan. Man saknar den 
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förmågan. Det är barnatro att tro att man ska få tillbaka de här pengar-

na. Jag säger att pengarna är borta. Risken med kapitallånemodellen är 

att det sedan ställs krav på ännu mera pengar från övriga ägare i föl-

jande skede, skede två och skede tre, med större underlag än om man 

hade givit ett rent bidrag eller annan modell som kan godkännas av 

Europeiska Unionens regelverk. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Jag skulle först vilja jag säga att ltl Roger Jansson och jag har 

exakt samma syn vad gäller flygtrafiken till Åland. Det är oerhört viktigt 

att vi har en välfungerande flygtrafik till och från Åland.  

Jag kan också ge lagtinget den informationen att det aktuella flygbo-

laget från rikssidan redan under våren var i kontakt med mig, i egenskap 

av trafikminister, för att höra min syn på det. Min syn på flygtrafiken till 

Åland, som trafikminister, är att Helsingfors - Mariehamn är en konkur-

rentutsatt rutt. Det är upp till var och en att bjuda på den linjen.  

Jag tänkte egentligen svara på när och hur Skarven kommer att 

komma ut som ett enskilt moment i budgeten. Svaret är att huvudför-

handlingarna i Stockholm inleds nu inkommande måndag den 17 janu-

ari. Sedan tar det väl några månader innan vi har ett svar ifrån domsto-

len vad gäller förseningsböterna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Ltl Jansson tog upp budgetdisciplin och kom också in 

på Svibybro och -bank. Jag håller med om att det är helt orimligt att det 

ska behövas över hundra procent mera än det ursprungliga beloppet till 

ett sådant här projekt. Man kan ju räkna fel, man kanske kan acceptera 

10-20 procent. Men det ännu mer allvarliga är att man kommer och be-

gär tilläggsanslag två gånger för samma projekt. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är alldeles klart att både finansutskottet och land-

skapsrevisorerna måste ta tag i den här frågan med kraft. Det första som 

hände var att man inte hade gjort ordentliga undersökningar. Det är ab-

solut osannolikt. På ett sådant här ställe är avståndet ner till berget ändå 

är relativt begränsad, det torde röra sig om ungefär 8-10 meter. En 

skandal i sig var att man inte ens klarade av den biten som ändå hör till 

ingenjörsvetenskapens mera enkla frågor i dagens värld. Dess ytterligare 

tilläggskostnader som har kommit är absolut oacceptabla.  

Det betyder att vi inte klarar av att bjuda ut färjor så att de blir attrak-

tiva för marknaden, vi klarar inte av att göra beräkningar på färjanskaff-

ningar och vi klarar inte av att göra beräkningar på väganskaffningar 

och bro- och bankanskaffningar. Vi kan inte fortsätta på det här sättet.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! I den här tilläggsbudgeten ser man att de utökade kostnaderna 

landar ungefär på 2,5 miljoner euro och det totala tillägget under år 2010 blir 

cirka 309 miljoner. Man tycker att det också här kanske borde finnas inbe-

sparingar.  

Jag håller också med om det som finansministern sade, att budgetering 

inte är någon vetenskap. Det håller jag med om. Tar vi det här året, t.ex. när 

det gäller skärgårdstrafik och snöröjning så kan även jag ha en förståelse för 

att det är svårt att hålla budgeten när det gäller det.  

Det är egentligen bokslutet som är det intressanta. Hur blev det ekono-

miska utfallet? I ett företag är budgeten en sak, men det är bokslutet, det 

ekonomiska, utfallet som är det intressanta, men det ägnar lagtinget aldrig 

något större intresse åt. 

När det ändå gäller budgeten så är det viktigt att man bör lägga en ram 

som man ser att det är en rimlig chans på sikt att utgifter och inkomster går 

ihop. Därför är ju budgetdisciplinen så extra viktig just nu. Det måste bli ord-

ning och reda och ett ekonomiskt tänkande i hela förvaltningen och där är vi 

inte ännu.  

Ltl Olof Erland ville i liberalernas gruppanförande klassa vad som var poli-

tiskt och inte politiskt i den här tilläggsbudgeten. Enligt mitt förmenande så 

är allt politiskt med det enorma underskott som landskapsregeringen rullar 

framför sig. Alla anslag är politiska. Det gäller att försöka nagelfara ekonomin 

på bästa möjliga sätt.  

När det gäller överlåtelse av fastigheter och Fredsinstitutets verksamhet så 

nappade jag på den inbjudan, som skickades till lagtingsledamöterna, för att 

få information om verksamheten. Jag tyckte att det var ett intressant möte 

och bra på alla sätt och vis. Det är en bra verksamhet som drivs där. Men jag 

är helt enig med ltl Sundman om att man också bör titta på privata lösningar. 

Det sägs; "formerna för detta ska klargöras, varför en försäljning inte är 

aktuell för närvarande". Enligt mitt förmenande finns inte kompetensen 

inom landskapsförvaltningen. Rätta mig gärna om jag har fel, men jag tror 

inte riktigt att det politiska intresset ifrån landskapsregeringens sida finns för 

att försöka till stånd privata lösningar. Jag hoppas att man ifrån finansutskot-

tet kan titta på det här. Jag vill också säga att det är viktigt att verksamheten 

kan upprätthållas. 

Herr talman! Det är många som har talat om understödet för filmprodukt-

ionen.  

Ltl Sundman brukar ofta hänvisa till vad som sägs på de åländska kaffeka-

lasen. Här hör man ibland på kaffekalasen att det är de stora arvodena till 

talman, lantrådet och finansutskottets ordförande som genererar övertrasse-

ringar, men så kan det väl knappast vara? Jag ids inte upprepa det som har 

sagts om filmproduktionen och vikten av marknadsföring i Tyskland osv. Jag 

går vidare. 

Angående infarten till Tosarby stenhus så är det väl viktigt och självklart 

att man får de sakerna lösta.  

När man ser hur man i kommunerna har gått över till rambudgetering och 

hur stora anslag som fullmäktige tar ställning till så känns den här typen av 

ärenden lite fnuttiga för lagtingsbehandling. Det är också någonting som vi 

kanske kunde fundera på. 
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 Jag tycker att de här anslagen under museibyrån mer eller mindre är en 

självklarhet som man kanske inte behöver lägga så mycket tid på i lagtinget. 

Däremot när det gäller omstruktureringsstödet till Air Åland så har jag no-

terat att flera företrädare för landskapsregeringen säger att man kommer att 

ställa krav på bolaget och det vill jag uttala mitt stöd för. Man bör ställa krav 

på all verksamhet som man har möjlighet att påverka. Jag vill ändå lite höja 

ett varningens finger. Här finns trots allt det privata näringslivet med, eller 

Tryggve Ericsson sfären, som har satsat stora pengar på det här. Övriga ägare 

däremot; Ålands penningautomatförening, Posten och Ålands Utvecklings Ab 

osv, genom dem måste ju landskapsregeringen se till att man får sina krav 

framförda. 

Angående Finncomms utspel, jag hörde att trafikministern sade att det var 

öppet att bjuda på linjen, troligtvis menade hon att det var öppet att flyga på 

linjen Helsingfors-Mariehamn. Där vill jag lite höja ett varningens finger. Det 

sker en kantring i det åländska näringslivet och man vänder blicken mera 

mot Sverige på grund av de språkliga problem som finns tillhanda österut. 

Det är en utveckling som många av oss har stött.  

Vi har det relativt nybyggda kongresshuset Alandica, bara detta talar 

egentligen för att det måste finnas goda flygförbindelser både österut och väs-

terut. 

Ett konkret exempel på det som jag nämnde inledningsvis, så har vi också 

Resia som kommer att börja sälja resor till Åland för Havsviddens räkning, 

men det kanske kan utökas på sikt. Därför måste man trygga trafiken till Ar-

landa. Jag blev lite orolig när jag hörde att det bara är öppet att bjuda eller 

flyga på linjen på Helsingfors-Mariehamn. Såsom det är nu så går det att få 

någon sorts lönsamhet i den trafiken, men tillsvidare går det inte att få lön-

samhet i trafiken Arlanda-Mariehamn. Enligt mitt förmenande så behövs det 

ett helhetsgrepp. Flygförbindelserna måste fungera till båda huvudstäderna.  

Herr talman! Jag är framme vid trafiken. Tittar vi på sjötrafiken så den 

första punkten gäller tilläggskostnaderna på 410 000 euro, Skarvens bunker-

förbrukning. Det sägs att man har kalkylerat med 300 liter per timme. Det är 

beräkningar som är baserade på bassängtester. Verkligheten visar att det är 

310 liter per timme. Jag tycker att det är rätt nära, det är kanske inte så 

mycket att orda om. Visst skulle det väl ha varit trevligt för landskapsrege-

ringen och för oss alla om det skulle ha varit den andra vägen, att det skulle 

ha kommit en positiv överraskning när det gäller M/S Skarven. Men detta 

tycker jag inte är så mycket att säga om.  

Följande motivering är om M/S Grisslan som, enligt den budget vi tog, 

skulle ha avyttrats, men det har man inte gjort. Grisslan har bland annat be-

hövts på tvärgående linjen. Där har jag en konkret fråga; visste man inte ifrån 

landskapsregerings sida att den behövdes där, då när man föreslog att den 

skulle avyttras?  

Trafiken som har upprätthållits med M/S Gåsö, där jag inte hundra pro-

cent säker men jag tror att lagtinget tog ett beslut om att den verksamheten 

skulle upphöra, men verksamheten har tydligen fortgått. Det som är det in-

tressanta, och som jag i en replik frågade finansministern om, är den sista 

punkten när det gäller motiveringarna till budgetövertrasseringar: " Vissa 

försenade eller uteblivna planerade besparingsåtgärder". Jag undrar hur 

stor del det är av hela anslaget? Vilka är de försenade och uteblivna bespa-
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ringsåtgärderna? Jag har en viss aning, men det vore intressant att höra om 

också landskapsregeringen har det. 

När det gäller Svibybro och -bank, 250 000 till. Jag noterade att trafikmi-

nistern i Ålandstidningen i oktober uttryckte sig här; "det är ett löfte, det 

kommer inte mera pengar, förresten, att få mera pengar tror jag överhu-

vudtaget inte låter sig göras". Jag hoppas att lagtinget nu faktiskt kan visa 

att det inte bara är att komma och begära tilläggsanslag efter tilläggsanslag. 

Någon gång måste lagtinget säga stopp. Jag har sagt det själv för flera år se-

dan och jag har försökt rösta emot det med ringa framgång. Det är ju majori-

tetspartierna som bestämmer.  

När man tittar på det här så tycker jag att trafikministern gör ett burka-

utspel här. Det är många som kan undra vad det är för någonting. I flera län-

der runt om i Europa skulle man förbjuda burka. Det kunde knappast vara de 

största politiska problem dessa länder hade. Men man fick igång en debatt, 

man fick folket engagerat och man fick fokus ifrån det som man inte ville ha 

fokus på, dvs de stora ekonomiska problemen som länderna hade.  

Därför tycker jag också att ministern göra ett burka-utspel när hon pratar 

om att man kanske inte direkt ska förbjuda snöskotertrafik men det lutar lite 

ditåt. Man ska registrera snöskotrar, man ska förbjuda, man ska förhindra 

och man ska försvåra. Det här kan ju ändå inte vara vårt största politiska 

problem, naturligtvis inte. Det är klart att det är illa om snöskotrar kör sön-

der spår, men nog måste en trafikminister ha annat att göra. Jag tycker att 

det är ett typiskt burka-utspel för att slippa ha fokus på svikna löften, bud-

getövertrasseringar och misslyckade vägavstängningar osv. 

Avslutningsvis, herr talman, en fråga när det gäller räntor på lån, 39.01.91, 

där är en minskning på den utgiften på 400 000. Det är ju bra och moti-

veringen är; "minskningen föranleds främst av att räntenivån har varit 

lägre än vad som antogs vid uppgörandet av budgeten". Det kan jag mycket 

väl förstå. Jag tycker också att följande anslag är bra, ränteinkomster, där 

man får 500 000 mera. Givetvis är det bra, men jag får inte de här båda an-

slagen att gå ihop. Här sägs det; "medelavkastningen på landskapsregering-

ens likvida medel och de positionerna har varit högre än vad som beräknas 

i samband med uppgörande av budgeten för år 2010". Medan man i det fö-

regående anslagets sade att minskningen föranleds med att man antog att 

räntekostnaderna skulle vara större på de egna lånen.  

När det gäller moment 39.01.91, med tanke på att det sägs att landskapet 

inte har några lån, vilka lån är det som de här räntorna hänför sig till? Jag 

tycker att det är intressant att de här båda anslagen går i olika riktningar. Sett 

ur budgetteknisk synvinkel är det förstås intressant, men hur det möjligt? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det var många frågor, jag kommer inte att kunna svara på 

alla.  

Jag vill först säga att utgifterna totalt sett är inte 2,4 miljoner. Bud-

gettekniskt är utgifterna det, men precis som jag redogjorde för i min 

presentation så är 800 000 av dem återbokade bidrag, som har funnits 

tidigare, men syns på det här sättet. Knappa 200 000 gäller förslaget om 

att inte sälja en fastighet, vilket belastar budgeten på det här sättet. De 

totala utgifterna för den här budgeten är åtminstone 1 miljon lägre än 

det som sades.  
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Bokslut istället för städarbudget, absolut, ett bokslut är sanningen 

och det är intressant. Förhoppningsvis antar lagtinget den finansför-

valtningslag som snart ska behandlas här i tre avslutande behandlingar. 

Den lagen kommer att leda till att lagtinget med ett normalt lagtingsdo-

kument diskuterar ett bokslut framöver och inte denna städarbudget. 

Budgetdisciplin, absolut, en större exakthet i budgeteringen, därför 

har landskapsregeringen gått in för den aktionsgrupp med arbetsnam-

net "Hålla budgeten" som ska leda till just dessa förbättringar. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag noterade det som finansministern sade i sitt anförande 

om dessa återbokade bidrag. Men det blir enligt mitt förmenande ett 

nollsummespel, som lite tar ut varandra. 

Däremot sade ministern att det var många frågor att svara på. Det 

finns ju möjlighet att begära ett anförande. Jag är speciellt intresserad 

av det gäller räntorna. I ena fallet går det ena vägen och i det andra fallet 

går det andra vägen. Utvecklingen torde dock vara densamma. Kanske 

finansministern kunde ta den biten? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Att på kort varsel exakt svar på detaljerna kanske kan leda 

till någon form av inexakthet. De lån som har getts ut; enhetslån, ränte-

stöd och andra lån. Det har flutit in lite mindre medel också på grund av 

att folk tenderar att amortera mera då när räntan är låg, vilket leder till 

att det kommer in mera medel, men mindre räntor.  

Sedan är ju vår likviditetsplacering en annan, som görs efter ett visst 

system. Det är skilda saker. Utlånade pengar gäller räntor in, via de lån 

som vi ger, och sedan likviditetshantering, därför finns de på olika mo-

ment och kan ge olika resultat. Likviditetsplaneringen har uppenbarlig-

en fungerat ganska bra.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Uppenbarligen och det är ju glädjande. Frågan är väl då kanske för fi-

nansutskottet om rubriken på 39.01.92, Ränteinkomster, är den rätta? 

Det är ju egentligen inte sist och slutligen ränteinkomster, om jag förstår 

förklaringen rätt. Kanske man kan titta på det där i finansutskottet till-

sammans med finansministern.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Jag ska försöka bemöta några av de frågeställningar som ltl 

Anders Eriksson hade under sitt huvudanförande. 

För det första vad gäller Air Åland så är det inte baserat på trafikmi-

nistern tyckande eller icke tyckande vad gäller sträckan Mariehamn- 

Helsingfors. Det är enbart på sträckan Mariehamn-Stockholm som vi 

har trafikplikt. Det betyder att sträckan Mariehamn-Helsingfors är helt 

öppen. Det är helt ovidkommande vad jag har för politisk åsikt i den frå-
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gan. Så ligger läget. Finns det flera aktörer som vill bedriva trafik på lin-

jen så är det helt öppet. Det är ingenting som jag vare sig kan eller ska 

påverka. 

Vad gäller Svibybro och -bank så har det framkommit att projektet 

som sådant var underbudgeterat ifrån början. Det är den första saken. 

Den andra saken var att stora delar av banken åkte ut i vattnet och det 

föranledde extra kostnader. Grundproblematiken är att projektet var 

underbudgeterat. 

När det gäller försäljningen av Grisslan och Gåsö så förmågan att idag 

tänka olikt från igår skiljer den vise från den envise.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det sistnämnda så hör inte jag heller till de envisa. Jag no-

terade bara att lagtinget har tagit ett beslut och landskapsregeringen har 

synbarligen gått i en annan riktning.  

När det gäller Svibybank och – bro så är det ett gammalt ärende där 

underbudgeteringen inte ska belasta nuvarande trafikminister, enligt 

mitt förmenande. Däremot ser jag det som ganska allvarligt om man ger 

ett löfte att det inte kommer att komma några mer anslag. Det handlar 

ändå sist och slutligen om politisk trovärdhet. 

Nu blev det lite tydligare när det gäller flygtrafiken för ministern sade 

tidigare att det var fritt att bjuda på linjen Mariehamn-Helsingfors. Det 

handlar väl inte att bjuda i så fall, utan det handlar väl om att starta upp 

en flygtrafik. Enligt mig är det viktiga att landskapsregeringen på ett el-

ler annat sätt ser till att helheten hålls ihop. Det måste vara en operatör 

som trafikerar både till Helsingfors och till Stockholm, det är absolut vä-

sentligt.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Jag känner att Anders Eriksson och jag har ett starkt och 

ganska likartat engagemang vad gäller flygtrafiken till och från Åland. 

Den är väldigt viktig.  

Jag återgår till M/S Grisslan och M/S Gåsö som man i budgeten för 

2010 föreslog att sätta till försäljning. Det visade sig sedermera redan 

under 2010 att vi vid två tillfällen p.g.a. oförutsedda händelser tvingades 

sätta in M/S Grisslan i trafik. Tack vare att vi hade M/S Grisslan så 

kunde vi förhindra svåra trafikstörningar i skärgården. Det har föranlett 

att vi nu fortsättningsvis är lite försiktiga med avyttringen. Från land-

skapsregeringen sida är det väldigt viktigt att vi följer det som lagtinget 

har sagt, men det är också väldigt viktigt att vi kan trygga och säkra 

transporterna för skärgårdsborna.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag vill också gärna medverka till att man kan trygga och säkra trans-

porterna för skärgårdsborna. Mot den bakgrunden är det oerhört viktigt 

att man får in ett ekonomiskt tänkande i den här verksamheten. För det 

här kan inte fortgå hur länge som helst. Om det fortgår på det här sättet 

så leder det till att man inte tryggar skärgårdstrafiken och det är allvar-

ligt.  

Orsaken till att jag ställde frågan om avyttringen av M/S Grisslan var 

om inte landskapsregeringen kände till att det eventuellt behövdes en 
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reservfärja? Jag är inte någon expert på det här, men jag har svårt att tro 

att man skulle få alldeles enorma belopp för den färjan. Nu sade mi-

nistern att det skulle ha lett till svåra trafikhinder. Men om det skulle ha 

gått såsom landskapsregeringen ifrån början tänkte, att man skulle ha 

sålt den, vad skulle då konsekvenserna ha blivit? Det skulle vara intres-

sant att veta. Skulle man då ha hyrt tonnage någonstans ifrån för stora 

pengar? Det ger ett lite märkligt intryck, som om man inte skulle ha 

strategin riktigt klar för sig.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag konstaterar att ltl Anders Eriksson har samma 

uppfattning som regeringen när det gäller vikten av att kunna hålla flyg-

trafiken både till Helsingfors och till Stockholm. Jag förstod att vi är 

överens när det gäller det här stödet. Det är ju viktigt att de åländska fö-

retagen kommer ut i världen, att det är hyfsade priser, att avgångstider-

na passar in och att vi kan utveckla det här.  

Sedan höjde ltl Anders Eriksson några varningens finger. Vi har ställt 

hårda villkor här. Det ska vara en omstruktureringsplan som vi verklig-

en tror på. Vi har också konstaterat att detta handlar om ett engångs-

stöd. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Nu är det i och för sig ett kapitallån. Det sades att det var ett engångs-

stöd, men kanske det visar sig att detta är den rätta benämningen. Jag 

håller med det som har sagts tidigare, att kapitallånen är nog att jäm-

ställa med stöd. 

Sedan noterade jag att näringsminister Eliasson sade att vi är eniga, 

jag och regeringen. Så är det, jag stöder alltid regeringen när man gör 

någonting bra. Jag skulle bara önska att det var oftare. Jag stöder alltid 

när det är någonting bra.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Jag vill också beröra några punkter i den här budgeten. Det har 

varit mycket tal om flyget. En fråga som inte har berörts är att det har ställts 

två krav på Air Åland för att de ska få motta de här 300 000 extra i lån. Det 

ena kravet är en omstruktureringsplan som en förutsättning för att pengarna 

ska beviljas. I media har också minister Eliasson sagt att han kräver att nuva-

rande styrelse ska avgå och att en ny styrelse ska tillsättas. Då växer i alla fall 

hos mig frågan om hur landskapsregeringen, via minister Eliasson, ska för-

verkliga det här. Om jag har förstått det hela så är det flera bolag och flera ak-

tieägare än landskapet i det här bolaget. Hur ska man då förverkliga styrelse-

bytet? Det är säkert tufft att gå ut och kräva en sådan här sak. Jag undrar hur 

det ska förverkligas? 

Den andra frågan som jag gärna vill lyfta handlar om kulturarvspolitiken 

och fornminnesvården som börjar vara ett litet lustigt kapitel på det själv-

styrda Åland. 
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I tilläggsbudgeten finns det ett inköp, för 60 000, av en fornminnesrik fas-

tighet i Jettböle. Jag kan förstå att man ifrån museibyrån vill lösa den här ty-

pen av problematik genom att landskapet ska köpa in det här fornminnens-

rika markområdet. Då har man ju kontroll över det och man slipper den här 

typen av problem som vi har sett vad gäller fornminnesvården på Åland.  

Den här situationen som vi har idag är ganska intressant, fornminnen på 

ett markområde ses mer som ett hinder för att kunna nyttja sin mark för 

jord- och skogsbruk snarare än en kunskapskälla och en viktig historisk re-

surs när det gäller att ha att ösa ur för att få veta mer om hur de åländska för-

fäderna levde och verkade.  

Politikerna är själva lite skyldiga till hur den här frågan ligger idag. Även 

om man nu går in och köper detta område i Jettböle så tycker jag att man 

principiellt behöver diskutera om det här är rätt väg för landskapet i förläng-

ningen att gå. Är det så här som vi ska hantera problematiken när det finns 

fornminnen på ett markområde, att landskapet ska köpa in områdena? 

Därför undrar jag angående det här momentet, är detta nu är en engångs-

företeelse eller är det en del i en större strategi som handlar om hela den här 

omregistreringsprocessen av fornminnen i landskapet? 

Jag tycker för min del att privata markägare ska kunna äga marker där det 

finns fornlämningar. Det ska ju skyddas genom lag och planering, så görs det 

ju på andra ställen i Norden. Varför fungerar det inte här? 

Sedan förra mandatperioden drev särskilt finansminister Perämaa igenom 

en lagmotion här i lagtinget. Man skulle gå in för att omregistrera alla forn-

lämningar sedan 1500-talet och skapa ett nytt register. Jag motsatte mig det 

mycket starkt. Jag såg framför mig att på den här färden kommer det att 

komma stora kostnader., medan minister Perämaa, dåvarande oppositionsle-

dare Perämaa tyckte att detta måste få kosta. Den ekonomiska situationen 

måste ju ha kommit som en kalldusch om man hade tänkt fortsätta den här 

resan med att köpa upp markområden som hade fornlämningar. 

Jag är lite intresserad av att veta mer om detta. Nu har man då inlett en 

process där man skulle göra omregistreringen. Den startade redan 2007. Man 

anställde en projektledare och det här skulle vara gjort på två år. Vi vet att det 

har gått mycket längre tid än två år. Man har fortfarande inte kommit längre 

än till steg ett, nämligen att skicka ut brev till alla markägare som har forn-

lämningar på sina markområden. Man konstaterar nu att av alla dem som har 

fått de här breven så är det 20 stycken som har sagt att de inte accepterar att 

de har fornminnen på sin mark och 11 stycken som vill rubba. Vi vet att rubb-

ning av fornlämningar innebär utgrävningar. Här kommer det ju att kosta 

pengar, som jag ser det, både vad gäller utgrävningar, inköp, eventuella juri-

diska processer och projektledning.  

Som jag har förstått det så har man nu bromsat den här processen. Hur 

kommer det sig att man inte tar steg två i den här processen och driver det 

vidare? Det betyder att landskapsregeringen borde skriva en förordning och 

komma med eventuella lagstiftningsförändringar. 

Kopplat till detta moment om Jettböleinköpet på 60 000, som ett sätt att 

skydda markområdet i landskapet, så skulle jag gärna vilja höra lite mera om 

landskapets strategi vad gäller fornminnesvården.  
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Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Ltl Camilla Gunell sade att det finns två krav; om-

struktureringsplan och krav på att styrelsen ska avgå. Det är fel. Däre-

mot finns det faktiskt två krav. Det ena kravet är omstruktureringspla-

nen och det andra kravet är att ägarna själva ska gå in med lika mycket 

pengar.  

Jag har aldrig sagt att styrelsen ska avgå. Vad som står i tidningarna 

är en sak. På presskonferensen sade jag att det är bolagsstämman som 

utser styrelsen. Vi måste komma ihåg att det handlar om skattebetalar-

nas pengar, 300 000 euro, som vi ska sätta in i ett privat bolag. Då 

måste det naturligtvis finnas villkor. Vi har de två villkoren som jag 

nämnde. Vi har också sagt att det är viktigt att de stora ägarna visar be-

tydelsen av detta och sätter in tunga namn i styrelsen, så har jag sagt.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Man får väl tro på det som står i tidningen ända tills det föreligger en 

rättelse. Jag har inte sett att det har förekommit någon rättelse i det här 

ärendet. Bilden var nog den att minister Eliasson gick ganska kraftfullt 

ut och sade att det är ett krav att styrelsen ska avgå. Det måste komma 

in nya tunga namn i styrelsen. Hur ska minister Eliasson förverkliga att 

så sker? Kommer det att vara ett krav att om den här förändringen inte 

sker så bibehåller landskapet det här lånet? 

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag sade i min förra replik vad jag har sagt och vad 

jag inte har sagt. Så här det. Det är inte jag eller regeringen som utser 

styrelsen utan det är bolagsstämman, helt normalt som i vilket företag 

som helst. Vi har några villkor och vi anser också att det är viktigt, för att 

man ska kunna satsa skattebetalarnas pengar, att de stora ägarna visar 

betydelsen och sätter in tunga namn i styrelsen. Så ligger det till.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

I de bolag som hittills är stora ägare så har landskapet ett stort infly-

tande över. Då faller väl också ansvaret tillbaka på minister Eliasson och 

ägarstyrningen vad gäller PAF och Posten, och sedan finns Investerings 

Ab också. Jag följer gärna med det här ärendet och ser hur det förverkli-

gas i praktiken. Vi kanske också kan diskutera mera om frågan i finans-

utskottet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag noterade att ltl Gunell sade att fornminnesvården måste fungera 

utan köp, om jag förstår det rätt, och det har det inte gjorts hittills. Det 

är ju det som är det stora problemet just p.g.a. av att gränserna för vad 

som är skyddsvärda fornminnen har varit så diffusa. Istället har man 

ifrån landskapsregeringens och museibyråns sida valt att skydda väldigt 

stora områden.  

Senast igår kväll ringde en person hem till mig och pratade om att 

man har fått lov att hugga i egen skog. Man fick hugga men inte köra ut 

det och man fick inte plantera. För den som inte vet vad det handlar om 
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så är det ett hål på ungefär 8 cm diameter och ca 20 cm djup. Det gör 

ingen skada överhuvudtaget. Det är den här typen av osäkerhet som 

man som markägare måste leva med hela tiden. Det är ju fullständigt 

oacceptabelt.  

Därför drev jag, med flera, igenom i stora utskottet under förra man-

datperioden att man måste få en registrering till stånd, så att man en 

gång för alla vet vad som gäller.  

Den stora skillnaden mellan ltl Gunell och mig är att jag respekterar 

den privata äganderätten. Jag uppfattar att ltl Gunell inte gör det.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag respekterar också den privata äganderätten. För mig är det självklart 

att också privatpersoner ska kunna äga fornminnesrika markområden 

och privata människor ska kunna äga byggnader som har kulturhisto-

riskt värde. Samhället kan ta tillvara dessa värden på annat sätt än ge-

nom att köpa in och äga allt. Det är en principiell skillnad. Tycker ltl Er-

iksson att det är rätt att väg att gå att landskapet nu ska köpa in mark-

områden där det finns en sådan här problematik? Vi har stora kostnader 

framför oss.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Nej det tycker jag inte och det tror jag att ltl Gunell vet. Det är helt omöj-

ligt att man ska köpa in områden Tvärtom har jag föreslagit att man ska 

sälja bort stora delar av landskapets markinnehav.  

När det har blivit så inflammerat så tar det sig de här formerna p.g.a. 

att man inte på ett klart och tydligt sätt kan förklara för markägarna vad 

som gäller. Ifrån museibyråns sida har man för säkerhetsskull tagit i så 

mycket som möjligt så att man ska vara på den säkra sidan. Det går inte 

att hantera privata marker, produktionsmedel, på det sättet som man 

har gjort.  

Jag håller med om att det är en skandal, en av många, att man inte 

har fått registreringen klar. Det är sex år sedan som lagtinget tog beslu-

tet och ungefär för fyra år sedan skulle man starta upp det här registre-

ringsprojektet. Men absolut ingenting har kommit ut av detta hittills och 

det är ju en skandal. Därför blir situationen såsom den har blivit. Mar-

kägare som älskar sina marker och har sina historiska rötter där är fak-

tiskt beredda att ge upp och sälja bort alltihop.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är så med den konflikten att ingenting är svart eller vitt. Jag tror att 

det är bäst för oss att inte gå så djupt i det. Vi vet bara att konflikten fö-

rekommer och att den måste lösas på något sätt. Det är inte så enkelt att 

vare sig peka på den ena eller den andra och skylla allt på den.  

Med det engagemang och på det sätt man ändå drev igenom den här 

förändringen här i lagtinget, med en ändring av fornminneslagen 2006, 

så förvånar det mig att samma partier, centern och liberalerna som lade 

så mycket kraft och energi på det här, nu inte fullföljer processen. Åren 

går, man har skickat ut brev och skede ett i processen är redan gjord. In-
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för skede två har man nu plötsligt bromsat upp, en inbromsning som 

har varat ganska länge. Varför gör man det? Är man nu rädd för kostna-

derna? Har man först nu insett att det här blir dyrt?  

Som jag har hört här i salen är det ju vård, skola och omsorg som är 

kärnområden och ska prioriteras.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! En liberal politiker, som jag med glädje är och vill vara, så 

värnar jag förstås om vård och omsorg, men också om individens rättig-

heter i förhållande till samhället. Därför är jag stolt över att jag var 

första undertecknare på den lagmotion som ledde till ny lagstiftning om 

registrering. Ltl Gunell, dåvarande kulturminister, motsatte sig bestämt 

det. Det dåvarande läget var att samhället registrerade fornlämningar på 

privata markägares marker utan att tala om det för markägarna själva. 

Det var en väldigt stark samhällelig offentlig styrning som inte tog hän-

syn till det privata. Jag är stolt över att det ledde till förändring. Det 

återstår registreringsarbete. Det finns vissa detaljer som kommer att fö-

ras fram för lagtinget för att behandlas innan vi kan slutföra det helt.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja, jag tror att det handlar om pengar. Nu har man insett att det här 

kommer att kosta pengar. Minister Mats Perämaa är så stolt över det här 

som man drev igenom. Jag tycker det är märkligt att man inte fullföljer 

processen medan man nu sitter vid makten. Det är bara att driva igenom 

det här och inte låta åren gå.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det som hände då visar ju att om man brinner för en ideo-

logi så kan man genomdriva saker. Liberalerna brinner för individens 

rättigheter. Vi kommer att driva igenom det här. Det finns snart färdiga 

förslag som kommer att föreläggas lagtinget att behandla vissa delar i 

lagstiftningen så att vi ska kunna fullfölja registreringen.  

Angående det kostnadsmässiga, under kulturminister Gunells tid så 

gjordes det ett inköp av en fastighet till väldigt stora kostnader, där en 

privatperson hade hamnat ganska illa ute. Det var mycket större kost-

nader än det som föreslås här nu. Då kostade det pengar. Det här områ-

det i Jettböle är ett enskilt fall där det finns så mycket fornlämningar att 

man inte på något vis som privat ägare kan exploatera det. Man kan inte 

bygga hus och man kan inte göra någonting. Det här är ett specialfall 

och inte ett led i någon allmän ny linje. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tycker att det är en god nyhet att det är ett enskilt fall. Jag tror att vi 

inte ska ha de tidigare exemplen som statuerande goda exempel för hur 

man ska hantera det här. Jag hoppas verkligen att minister Perämaa hit-

tar någon annan strategi för framtiden än att landskapet ska köpa in alla 

marker där det finns fornlämningar.  

Om man nu brinner för en fråga så nog brukar åtminstone jag se till 

att jag får lite verkställighet i det. Om den stolta liberalen Perämaa har 
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brunnit så för den här frågan att han har låtit tiden gå och ingenting har 

blivit gjort så är det ganska skandalöst.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Det finns ett moment jag vill uppehålla mig vid i den här till-

läggsbudgeten nämligen 47.03.89. Det s.k. omstruktureringsstödet till Air 

Åland. 

För det första, vill jag säga att flygtrafiken är oerhört viktig för Åland, vikti-

gare än vad många kanske anar och förstår. Utan en fungerande flygtrafik 

kommer flera exportföretag bli tvingade att flytta sin verksamhet ifrån Åland, 

och företag väljer att flytta bort sin verksamhet. Det är förödande, men det 

som är en kanske ännu värre är att nya exportbaserade företag inte väljer att 

flytta hit eller etablera sin verksamhet här p.g.a. osäkerheten med flygtrafi-

ken. Företag som är i behov av flygtrafik är alla på något sätt involverade i 

export och det är exportbaserade företag vi behöver.  

Flygtrafiken är rent ut sagt livsviktig för många företag på Åland. Jag är 

beredd att säga att en fungerande, långsiktigt, säkert högkvalitativ flygtrafi-

ken är skillnaden mellan om Åland har en framtid eller inte. Det har jag alltid 

ansett och även jobbat fysiskt med i flera år av mitt liv.  

För det andra, vill jag återigen poängtera vilket jag gjort många gånger ti-

digare att bolaget som ska erhålla dessa omstruktureringspengar inte är nå-

got flygbolag och aldrig har varit det. Air Åland är en resebyrå eller flygarran-

gör men definitivt inget flygbolag.  

För tio år sedan var jag en ung, hårt arbetande, ambitiös VD på ett av land-

skapets aktiebolag. Jag jobbade dag och natt, jag satt all min tid, all min 

energi, hela mitt liv på något jag brann för, nämligen flyg och flygtrafik. Att 

hitta en långsiktig lösning på en fungerande flygtrafik till och från Åland var 

inte bara ett jobb utan något jag verkligen satte hela min själ i. Aktiebolaget 

jag jobbade för hette Ab Skärgårdsflyg och var ett och hade varit ett riktigt 

flygbolag under nästan 50 års tid.   

För ganska exakt nio år sedan tog dock en regering bestående av samma 

partier som idag, centern och liberalerna, ett beslut som satt igång en händel-

sekedja som varit en ekonomisk katastrof inte bara för bolaget Skärgårdsflyg 

utan även för alla skattebetalare och många företag på Åland. 

För att göra en lång historia kort och för att skattebetalarna på Åland ska få 

veta vad detta beslut inneburit vill jag kort berätta lite vad politikerna i cen-

tern och liberalerna varit orsak till. 

Skärgårdsflyg Ab var ett av de äldsta flygbolagen i Finland och som föru-

tom taxi- och sjuktransporter även bedrev reguljärtrafik på Arlanda under 

fem år. Fem år som i ärlighetens namn kostade skattebetalarna ungefär 

160000 euro per år under uppbyggnadsskedet. Men för de 160 000 fick man 

förutom större turtäthet, man flög tre gånger tur och retur per dag, man fick 

billigare biljettpriser än idag och man hade även till sjuktransporter och taxi-

flygningar i alla väder utgående från Åland. Det var också pengar som dessu-

tom stannade kvar på Åland i form av arbetsplatser.  

Som sagt, för att göra en lång historia kort, så fanns möjligheten för cen-

tern och liberalerna i februari 2002 att ta kontroll över flygsituationen på 
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Åland och reda upp de felaktiga beslut som hade lett till att Skärgårdsflyg 

lagts i malpåse några år tidigare.  

Utredningar hade gjorts, kompetens och grundtillstånden fanns, bolaget 

Skärgårdsflyg var ekonomiskt stabilt. Framförallt fanns en vilja i bolaget att 

efter några års hårt arbete med att utföra markservice åt andra flygbolag åter-

igen återgå till det ett flygbolag ska göra, nämligen flyga.  

Det enda som saknades var ett beslut ifrån ägarna som ägde 100 procent av 

bolaget. Ett politiskt beslut som hade pratats om i flera år, utretts, behandlats 

och diskuterats i omgångar i regeringens plenum. Men bristen på beslutsför-

måga saknades och slutligen kom domen ifrån liberalernas partistyrelse i 

form av ett pressmeddelande att Skärgårdsflyg inte skulle ges möjligheten att 

uppgraderas utan man skulle satsa på European Executive Express istället, 

ett bolag som ett par år senare gick i konkurs.  

För den som är intresserad så har jag plockat fram en utredning som rege-

ringen fick februari 2002. Den heter Framtidsmål, visioner och lösningen för 

en långsiktig flygtrafik till och från Åland. Om någon vill läsa så finns den 

finns tillgänglig även med bilagor innehållande kalkyler. Utredningen visar 

hur jag och styrelsen i Skärgårdsflyg arbetat fram ett förslag med en långsik-

tig lösning för flygtrafiken på Åland.  

En verksamhet som förutom reguljärflyg till och från Åbo och Stockholm 

skulle ha haft ett nära samarbete med Finnair och på sikt även övertagit trafi-

ken på Helsingfors. Ett samarbete som istället för att tvinga Finnair ifrån 

Åland använda sig av det stora bolagets fördelar på ett åländskt sätt. Som ni 

alla säkert minns så hade Skärgårdsflyg de avtal som krävdes för att checka in 

personer och bagaget till slutdestinationen redan i Mariehamn. Något som vi 

inte har haft möjlighet till under de senaste tio åren.  

Skärgårdsflyg var med i Finnair i Amadeus vilket gjorde att Åland fanns på 

kartan över hela världen i alla bokningssystem. Finnair var intresserad av att 

hitta en långsiktig lösning med Skärgårdsflyg på bl.a. Helsingforslinjen. Cen-

tern och liberalerna var det inte.  

Förutom att vi skulle ha haft full kontroll på allt vad flygtrafik och turlistor 

heter så skulle dessutom sjuktransportkostnaderna ha varit betydligt lägre än 

idag, möjligheten till förmånligt taxiflyg hade funnits och framförallt så hade 

pengarna stannat kvar på Åland och genererat många kunskapsintensiva och 

kvalificerade arbetsplatser. Ett eget flygbolag var även en otroligt viktig själv-

styrelsepolitisk symbol, som man valde att lägga ner. 

Nu blev det inte så utan centern och liberalerna valde att lägga ner och av-

veckla ett bolag med ett eget Jar-Ops1 flygtillstånd, ett tillstånd som ger rätt 

att bedriva kommersiell linjetrafik över hela Europa, ett tillstånd som många 

bolag idag bara kan drömma om, det hade vi.  

Centern och liberalerna valde nedläggning och använda bolagets eget kapi-

tal på över en miljon euro till att förtidspensionera piloterna som skulle ha 

kunna flyga i flera år till. Man köpte upp tillfälliga kortsiktiga flygtjänster av 

bolag som efter några år gick i konkurs.  

Förutom slöseriet och kapitalförstörelsen av nästan 50 års flygverksamhet 

med allt vad det innebär så beslöt man samtidigt att införa trafikplikt på lin-

jen Mariehamn-Stockholm. Det beslutet enbart har inneburit ca 500 000 

euro per år i kostnader för skattebetalarna. Sedan 2002, när man valde att 

lägga ner skärgårdsflyg och dra igång trafikplikten på Stockholm har vi skat-
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tebetalare p.g.a. det beslutet betalat över 3,6 miljoner enbart bara i subvent-

ioner till Arlandalinjen. 

Förutom denna kostnad på dryga 3,6 miljoner euro, som trafikplikten 

kostat och det kapital på dryga 1 miljon euro som fanns i bolagets kassa, så 

har skattebetalarna på Åland p.g.a. av centern och liberalerna varit tvungna 

till att skjuta in pengar i ett nytt hangarbygge. Skjuta in pengar i aktiekapital i 

bolaget Air Aland, via flera av landskapet andra bolag och skattebetalarna har 

även blivit tvungna att finna sig i dyrare sjuktransportkostnader, högre bil-

jettpriser och vi har levt med en osäker flygtrafikpolitik under tio år. 

Förutom det så har näringslivet på Åland blivit tvunget att istället för att 

koncentrera sig på sin kärnverksamhet, såsom korvskinnstillverkning, spel-

utveckling, försäkringstjänster och rederiverksamhet så har man mer eller 

mindre tvingats in i en bransch som bara fungerar om man har personer som 

brinner för verksamheten, som lever, äter, sover flyg. En bransch som man 

inte bara kan vara affärsman i, utan en bransch som behöver folk med entre-

prenörskap inom flyg, engagemang, målmedvetenhet och folk som framför-

allt brinner för det verksamhetsområdet.  

Beslutet som togs i april 2002 har alltså, förutom att det för skattebetalar-

na på Åland varit en fullständig katastrof, även kostat näringslivet cirka 3 

miljoner i satsningen Air Åland.  

Beslutet har alltså kostat det åländska samhället direkt och minst 8 miljo-

ner euro, troligtvis mycket mer. Men det värsta av allt är dock det faktum att 

flygtrafiken fortfarande inte är löst på lång sikt. Den är till och med kanske 

mer osäker nu än någonsin. 

Det finns ingen anledning att gråta över spilld mjölk men jag anser att be-

slutsfattarna som har sett till att vi är där vi är idag inte ska krypa undan sitt 

ansvar. Väljarna har rätt att få veta hur deras skattepengar används eller sna-

rare missbrukats, särskilt under ett valår som detta. 

Landskapsregeringen kräver enligt uppgift i media att för att få detta 

kapitallån av oss skattebetalare ska man byta ut delar av styrelsen i bolaget 

Air Åland. Till det vill jag bara säga landskapsregeringen; kasta inte sten i 

glashus. För är det någonting centern och liberalerna verkligen inte kan är 

det flygtrafik och se till att flygtrafiken till och från Åland fungerar på ett 

långsiktigt sätt. Det har historien verkligen visat. Centerns och liberalernas 

ledarskap har blivit en kostsam historia för oss alla och tyvärr har vi nog inte 

sett slutet på detta ännu. 

Så tillbaka till moment 47.03.89. Idag har vi nog inget annat val än att 

godkänna detta eventuella lån. Flygtrafiken är för viktig för Åland, men att 

vilseleda skattebetalarna att tro att regeringen har flygtrafiken under kontroll 

och att man kanske kan få tillbaka detta kapitallån en dag är att föra skattebe-

talarna bakom ljuset. Dessa 300 000 är bara ytterligare en kostnad för beslu-

tet som togs 2002. 

Idag har vi inget val, men ålänningarna har ett val den 16 oktober i år. Det 

är ett val där vi kan försöka ändra på sammansättningen i landskapsregering-

en så att beslut som detta inte tas igen.  

Jag vill avsluta med den sista meningen i utredningen som lämnades in 

2002: "Skärgårdsflygs målsättning och ideologi är inte bara att transporta 

människor till och från Åland och göra det för egen ekonomisk vinnings 

skull, utan att se till hela det åländska samhällets bästa. Målsättningen för 

bolaget är inte att generera en avkastning åt aktieägarna, utan att utföra 
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så många flygningar som bara är möjligt inom ramen utan subventioner. 

Sålunda om bolaget visar en vinst kan pengarna användas för att utöka 

turlistan så att fler har möjlighet att komma hit och på så sätt generera mer 

pengar till samhället. Skärgårdsflyg är sålunda det enda bolag som kan ac-

ceptera ett nollresultat, för även då se man en vinst i ett blomstrande sam-

hälle."  

Man hade möjligheten 2002. Besluten man tog har betytt minst 8 miljoner 

euro i kostnader. Det är någonting som vi måste leva med, förmodligen har vi 

inte något annat alternativ idag än att ge detta icke-flygbolag, utan mark-

nadsföringsbolag eller resebyråbolag, 300 000 euro till för att kortsiktigt 

återigen lösa flygtrafiken på Mariehamn-Stockholm. Tack, herr talman.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det är säkert många som tycker det är synd att Skärgårds-

flyg inte kunde följa med i utvecklingen. Det här anförandet var en upp-

visning i propaganda grundad på bitterhet. Det kan man lämna därhän. 

Men det var så många sakfel och så mycket felaktiga beskrivningar, åt-

minstone när det gäller liberalernas roll, att jag ska återkomma till de 

fakta som fanns under den perioden. Den här processen pågick från 

1998, när Air Botnia kom in, tills bolagsstämman och alla experter sade 

att Skärgårdsflyg inte har förutsättningarna att utvecklas. Jag ska åter-

komma till detta. Den här propagandan tycker jag inte är värdig ett par-

lament. Visserligen har vi en valkampanj på gång, men att den ska föras 

på det här sättet tycker jag att inte är så väldigt väl genomtänkt.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det är inte någon hemlighet att ltl Olof Erland och jag var 

de två som stod längst ifrån varandra år 2002 när det gällde att se möj-

ligheten i Skärgårdsflyg. Jag lyssnar med glädje på de eventuella faktafel 

som fanns i mitt anförande. Det fanns ingenting.  

Däremot kan vi titta tillbaka ännu mera och konkret titta på orsaker-

na. Jag tror tyvärr inte att ltl Olof Erland vill det i ett valår som detta. 

Jag är den första som ställer mig positiv till att ltl Olof Erland tittar till-

baka på historien. Det är av historien som man kan lära sig för framti-

den.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag har absolut ingenting att dölja i den här frågan. Jag 

var visserligen inte trafikansvarig 1998 och inte heller 2002. Men jag var 

involverad i den bolagsstämma som Ab Skärgårdsflyg hade i maj 2002. 

Jag ska redogöra för det här. Även om det är historia så kanske det kan 

vara bra att den här skräckbilden, propagandan, som bygger på helt fel-

aktig grund, som Fredrik Karlström här för fram mot liberalerna. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det bygger på inte på någon helt felaktig grund. Allting 

finns i protokoll, allting finns i kollegan Erlands och Erlands kollegors 

minne. Gå tillbaka och se hur det gick till den dagen liberalerna skickade 

ut sitt pressmeddelande efter att landskapsregeringen hade behandlat 

bl.a. den här skrivningen. De var fullständigt eniga med skrivningen 

förutom en ledamot som inte var närvarande. Vi går gärna igenom detta 
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en gång till. Det är ett ämne som visar hur skattepengarna har förbru-

kats de senaste nio åren på Åland när det gäller flygtrafik. Nu ska vi ut 

med 300 000 euro till på grund av det beslutet som gjordes 2002. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Som gammal före detta VD i början av 80-talet i det här 

Skärgårdsflygbolaget, och som liten aktieägare där i, så var jag mycket 

imponerad av Fredrik Karlströms enorma arbete för Ålandsflyget när 

det begav sig. Jag tycker det är bra att Karlström igen redogör för det 

här stora historiska politiska misstaget, som gjordes av regeringen 

Nordlund II, år 2002. Ta skeden i vacker hand, kära vänner, och erkänn 

det här misstaget som gjordes för åtta år sedan.  

Men, det hjälper oss inte särskilt mycket nu. Nu efter 10 miljoners 

blödande är det viktigt att hjälpa till att Air Åland kan säkerställa Ålands 

flygtrafik också på lång sikt. Men, kollegan Karlström, nog på andra sätt 

än ett ensidigt tillägg till det egna kapitalet i deras balansräkning.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag kan hålla med ltl Roger Jansson. Kapitaltillskottstill-

förseln är kanske inte det klokaste sättet att gå, utan att man istället gör 

det via ett bidrag, även om orsaken till detta bidrag är olyckligt. Det hän-

för sig till 2002. Som sagt, jag sade 10 miljoner euro. 

Jag inser vikten av flygtrafik till och från Åland. Jag ser också att vi 

just nu inte har några andra alternativ. Det är bara att beklaga att det 

har gått som det har gått. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Så är det. Några kommer att säga att det inte går att betala 

ut som bidrag. EU:s regelverk omöjliggör det eftersom det tidigare har 

utbetalats bidrag till det här bolaget. Minimireglerna kanske inte tillåter 

det. Då finns det andra sätt, man kan köpa biljetter för många år framåt 

eller man kan göra andra kombinationer av insatser för att det här ska 

kunna genomföras. Jag hoppas att det blir på det sättet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det är nog så att ltl Fredrik Karlström ger en helt korrekt 

beskrivning över händelserna 2002. Tyvärr var det på det sättet. Jag satt 

med i regeringen. Man får lov att erkänna att det inte blev något bra be-

slut. Det var inte något beslut som jag ville understöda på något vis ef-

tersom jag satt i Skärgårdsflygs styrelse och kände till alla de här detal-

jerna. 

Åsikten om att landskapet inte ska bedriva flygtrafik rådde ganska 

kraftigt. Det andra var att man tyckte att det var mycket bättre att pri-

vata bolag tar över. Det skulle vara mycket bättre än någonting annat. 
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Visst har utvecklingen visat att det inte var något bra beslut. Jag er-

känner det gärna. Jag har inget försvar för det. Idag kanske jag skulle 

vara tuffare än jag var då, inte för att det hade hjälpt men ändå. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Tack, herr talman! Jag tackar ltl Gun Carlson för det. De facto var det 

som jag beskrev.  

Många i den här salen känner mig som en borgare, kapitalist och en 

person som tror på det privata näringslivet. Men när det kommer till 

flyg på Åland så finns det egentligen inget alternativ än att man skulle ha 

gått på det förslaget som fanns 2002.  

Ett kommersiellt bolag, som ska flyga på Åland, ser varje linje och 

räknar på varje linje. Linjen Mariehamn-Helsingfors, som jag har sett 

nu tidningarna, är lönsam. Linjen Mariehamn-Stockholm har aldrig va-

rit lönsam och kommer troligtvis aldrig att bli det. Det enda bolag som 

kan ta överskottet från en linje och sätta det på Mariehamn-Stockholm 

är ett bolag som inte har krav ifrån ägarna att ge vinst på varje linje. 

Skärgårdsflyg var det bolag som kunde ha gjort det. 

Jag tackar för erkännande att det gick till på det här sättet. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det var tyvärr så. Samtidigt måste vi stöda det här och för-

söka få bolaget att hållas i luften, även om det också är sant att Air Åland 

inte är ett riktigt flygbolag utan någonting annat. Jag tror att vi alla är 

överens om att flygtrafiken till Sverige är så viktig för företagen.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det är precis så det är. Det här är ett beslut som har blivit 

intvingat i ett hörn. Vi kommer inte ut. Flygtrafiken är för viktig för 

Åland. Den bara måste fungera. Utan flygtrafik är det inte bara ett eller 

två företag som flyttar härifrån, det är flera. Det är de exportbaserade fö-

retag som är i behov av flygtrafik.  

Kan vi sätta dessa tiotals miljoner på skärgårdstrafik som går mellan 

Finland och Åland så har vi skyldighet att se till att flygtrafiken fungerar. 

Men, det skulle inte ha behövts. Vi kunde ha sparat 10 miljoner euro. Vi 

skulle kunna ha en välfungerande flygtrafik med hög kompetens. Vi 

skulle kunna ha utvecklat det bolag som landskapet ägde till 100 procent 

på ett helt annat sätt än vad som har skett idag.    

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag var inte med på den tiden så jag kan inte blanda 

mig i den här historiska diskussionen. Däremot ska jag läsa dessa pap-

per som ltl Fredrik Karlström viftade med. Det ska bli intressant.  

Nu befinner vi alltså oss i nuet igen. Ltl Karlström sade att vi skulle 

vilseleda skattebetalarna. Jag tycker faktiskt att ltl Karlström måste 

hålla med om att vi inte gör det. Det är en fullständig öppen process, en 

fullständig öppenhet, via lagtinget och finansutskottet osv, vilket bolaget 

känner till att det skulle ske för att skattebetalarens pengar skulle kunna 

sättas in här. Vi har också ställt villkor. Vi ska godkänna omstrukture-
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ringsplanen och vi ska tro på den, då betalar vi ut pengarna. Det är bra 

att vi är överens om att stödet bör komma till.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Tyvärr måste vi vara överens om att stödet måste till för 

att säkerställa flygtrafiken. Däremot ska vi inte säga till de åländska 

skattebetalarna att det här är pengar som de kommer att få tillbaka, att 

när bolaget börjar snurra bra sedan så kommer det att betalas tillbaka, 

för det är att vilseleda skattebetalarna. Det har historien visat och det är 

av historien vi lär oss för framtiden. Det blir inte enklare att bedriva 

flygtrafik i Europa särskilt om man inte har personer som brinner och 

har ett engagemang för flygtrafiken. Har man fokus på korvskinn, rederi 

och försäkringstjänster så är det detta man ska göra. Man kanske inte 

ska driva flygtrafik, men tyvärr är det så här. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Det är klart att man kan vara pessimist. Tittar man på historien så för-

står man. Tittat man på hur det är att bedriva flygtrafik och vilka pro-

blem det finns så kan man vara pessimist.  

För att vi ska sätta in de här pengarna så måste vi ändå ha någon form 

av tro på det. Det är därför som vi ska se på den här omstrukturerings-

planen. Den måste se ut på ett sådant sätt att vi tror att det ska finnas 

förutsättningar. Hur det går sedan får framtiden utvisa. Man behöver 

inte vara pessimist före man har sett den här planen.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! I den här salen har vi i alla fall kommit fram till att finans-

utskottet måste titta lite närmare på vad det kommer att innebära med 

ett kapitallån och det ökade ägarinflytandet.  

Kontentan är att flyget behövs. Det kommer tyvärr att kosta det som 

det kostar. Vi har ingenting annat att göra än att betala.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mika Nordberg 

Herr talman! Jag kommer jag att upprätthålla mig vid moment 48.20.20, 

Sjötrafiken, i tilläggsbudgeten. 

När det gäller skärgårdstrafiken har vi ett fartyg som är nämnd vid namnet 

Skarven. När Skarven togs emot så konstaterade man att den hade en alltför 

hög vikt. Vikten har orsakat att fartyget ligger djupare, som i sin tur orsakar 

driftkostnader som är högre än vad man hade planerat. Det här är väldigt all-

varligt i.o.m att det handlar om driftskostnader som vi kommer att få dras 

med under fartygets hela livslängd.  

När det gäller Skarven så det är många saker som har gått fel. Från land-

skapsregeringens sida har man godkänt de här felen när man tog emot farty-

get. Det skrevs mycket om det och det har debatterats mycket om det hittills. 

Jag vill ta upp detta igen. För det här är ett konkret bevis på att när man ac-

cepterar fel så är det inte bara i den stunden när man tar beslutet som man få 

lida för det. Man får de facto lida för detta under fartygets hela existens. Det 

är allvarligt att det blev på det viset. 
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Det är många som undrar om det får gå till på det här viset. Svaret från po-

litiskt håll är; ja, det blev så här nu.  

Jag hoppas att vi kommer att få se det politiska ansvaret med alla turer 

kring Skarven. Det har tidigare idag utlovats att det kommer att komma. Jag 

hoppas verkligen det. Om det ska finnas ett förtroende hos väljarna för politi-

kerna så måste man ta ansvar även när det går galet.  

Talman! Det gäller att få ner driftkostnaderna. Det kan då vara vettigt att 

investera i ett kortare färjpass. Vi har ifrån obunden samlings sida framfört 

det norra alternativet vad gäller tunnelsträckning. I det alternativet fanns en 

möjlighet att förkorta färjpasset mellan Föglö och Svinö. Är det sedan så att 

man går vidare med planerna angående tunneln så är inte det här ett bortkas-

tat projekt. Själva bron från fasta Föglö vidare har man nytta av i ett senare 

skede.  

Jag hoppas verkligen att man nu ska göra något konkret för det här och 

konstruktivt arbeta för att få ner de driftskostnader som vi dras med. Tack.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag håller inte riktigt med ltl Mika Nordbergs resonemang om 

att landskapsregeringen har accepterat. De facto har landskapsregering-

en inte accepterat att vi fick ett fartyg som inte motsvarade den pre-

standa som vi krävde i samband med beställningen. Det kan man ju ve-

rifiera nu när vi fortsättningsvis ligger i en process gentemot rederiet 

där huvudförhandlingarna inleds nästa veckas måndag, tisdag. Där krä-

ver vi att vi ska få det som vi har rätt till. Så jag stöder inte en det reso-

nemanget. 

Däremot håller jag helt med ltl Mika Nordberg om att vi bör investera 

i korttutt. Jag kan informera att Färöarnas inrikesminister Annika Olsen 

kommer hit i april för att informera om hur man har gjort infrastruktu-

rella satsningar utanför budgeten för att därigenom skapa trygghet och 

säkra kommunikationsvägar för invånarna på Färöarna. Jag hoppas att 

vi ska ha nytta av det besöket. Jag önskar också ltl Mika Nordberg väl-

kommen till det informationstillfället. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

När det gäller emottagandet av Skarven så har man tagit emot en pro-

dukt som man har accepterat att är för tung. Vad gäller förlikning och 

allt annat som föregår i domstolsprocessen så handlar det om att farty-

get var försenat.  

Det finns flera saker som man kan fråga sig. Vart de tog dessa bank-

garantier vägen? Bankgarantierna skulle stå som garant för att man inte 

skulle lida av eventuella förseningar. När det gäller det har vi också för-

lorat skattepengar.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Det finns en hel del övrigt att önska när det gäller hanteringen 

av Skarven, både vad gäller beställningen av Skarven, byggtiden, motta-

gandet och driften när vi satte fartyget i drift. Det håller jag fullständigt 

med om. Ansvar kommer att utkrävas. Vi vet att vi har en polisanmälan 

och vi har haft interna utredningar. Landskapsregeringens absoluta 

målsättning är att fartyget ska kunna vara i så ändamålsenlig trafik som 

möjligt och att vi ska kunna säkra hem så mycket kapital tillbaka till de 
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åländska skattebetalarna som det bara låter sig göras. Vi har tagit en 

svår och en tungt strid här. Jag, tillsammans med den övriga landskaps-

regeringen, är beredd att fortsättningsvis driva det för att ålänningarna 

ska få det som ålänningarna har rätt till. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

När det gäller processen angående Skarven, Skarvens byggande och varv 

så kommer inte ålänningarna att få en enda euro tillbaka. Det är tyvärr 

på det viset.  

När det gäller kortruttsplaneringen så är det bra att ta till sig inform-

ation utifrån och i från andra som har gjort det här. Men vi behöver 

sätta oss ner, som vi har föreslagit tidigare i motioner, från samliga par-

tier på Åland och komma överens hur vi går vidare när det gäller upp-

byggandet av kortrutten. Hur ska trafiken se ut? Det hjälper inte att alla 

andra kommer och förklarar hur man kan göra om vi inte själva kan 

sätta oss ner, komma överens och skrida till handling. Det är först då 

som det blir ändring för de åländska skattebetalarna.  

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, herr talman! När det gäller tilläggsbudgeten så är det som vanligt. Det 

är trafikavdelningen och investeringar som inte klarar den beräknade kost-

nadsramen. Jag hade väntat mig att trafikministerns skulle begära ordet gen-

ast när detta ärende började debatteras för att förklara orsakerna till anslags-

behoven.  

Svibybro och -bank beräknades kosta 800 000 euro. Jag ska lite beskriva 

historien hur det här hänger ihop. Frågan är om det redan när anbudet an-

togs i juni 2009 på enskild föredragning fanns farhågor om att tilläggsanslag 

skulle behövas. Den frågan bör ställas i finansutskottet. 

I andra tilläggsbudgeten för 2009 begärdes 450 000 euro i tillägg moti-

veringen var följande: ”Undergrunden längs Svibybanks norra sida har vi-

sat sig vara sämre än vad de inledande geotekniska undersökningarna vi-

sat. Efter kompletterande undersökningar har ett grundförstärkningsalter-

nativ med en bankpålning ansetts mest fördelaktig. De beräknade total-

kostnaderna för projektet Svibybro och -bank stiger med anledning av detta 

till ca 1 250 000 euro.”  

Finansutskottet skrev ”Det är många gånger svårt att göra en korrekt be-

dömning och i det här fallet visade sig projektet vara mer komplicerat än 

normalt.” Med den motiveringen beviljades anslaget och därmed borde saken 

vara utagerad men nu är det inte så.  

I föreliggande framställning kan utläsas att projektet blev 445 000 euro 

dyrare än den beräkning som förelåg för ett år sedan. Nu begärs 250 000 

euro till och resten ska omfördelas.  

Vad innebär omfördelningen för andra beslutade projekt? Det skulle också 

vara intressant att veta?  

De planerade 800 000 euro visar sig bli nästan 1,7 miljoner euro. Jag vet 

att det är möjligt att räkna fel, men missar på över 100 procent, det duger 

inte. Hade det varit 10 eller 20 procent och begäran av tilläggsanslag en gång 

då hade det varit acceptabelt. 

Att det är en medveten underbudgetering framkom i ett replikskifte med 

trafikministern tidigare under debatten. Det ser jag som mycket allvarligt.  
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Jag vill citera finansutskottets betänkande nr 4/2007-2008, tre år gam-

malt: ”Utskottet vill betona vikten av att noggranna beräkningar används 

som underlag när anslag för t.ex. investeringar föreslås. Det är inte accep-

tabelt att återkomma med begäran om tilläggsanslag i den storleksordning 

som det nu är frågan om”. Då var det ungefär samma som nu 1,4 miljoner 

euro blev 3 miljoner euro den gången. 

Sedan en liten detalj till sist, 48.20.20. Sjötrafiken och verksamhetsutgif-

terna. Bland motiveringarna kan man läsa: "Trafiken som upprätthållits med 

M/S Gåsö".  I ordinarie budgeten för 2009 beslöts följande: ”Trafiken med 

M/S Gåsö upphör i början på året, varefter fartyget kan säljas.”  

I finansutskottet anser jag nog att vi måste påminna om budgetdisciplinen 

igen. Tack.    

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tycker att det räcker nu, ltl Torsten Sundblom. I varje 

sammanhang vi har en tilläggsbudget om sjötrafiken så är allt ansvariga 

minister Thörnroos fel. Det är oacceptabelt. Det är faktiskt så att ltl Tor-

sten Sundblom bär det parlamentariska ansvaret för den här budgeten. 

Han sitter dessutom i finansutskottet och där kan han få svar på alla 

sina frågor, istället för att stå här och uttala misstroende mot en mi-

nister. Om det är så allvarligt då är det bäst att gå ut ur regeringen. Men 

att spela det här dubbelspelet år efter år, det är faktiskt smaklöst. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Jag sade inte mycket om sjötrafiken denna gång. Jag sade 

bara detta om Gåsö som inte var förverkligat. Det som jag sade gick mest 

in på Svibybro och – bank och de evinnerliga felräkningarna. Jag pra-

tade om när beslutet togs. Den som har ett bra minne kan komma ihåg 

vem som var trafikminister. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Huvudfrågan är det parlamentariska ansvaret. Ltl Torsten Sundblom 

har ju hållit på så här hela mandatperioden. Han har kritiska åsikter i 

talarstolen. Sedan kommer betänkandet ifrån finansutskottet och det 

finns inte en antydan till en reservation. Ltl Sundblom kräver aldrig om-

röstning. Det är dålig politik. Det är dålig parlamentarisk stil. Den där 

buskpolitiken kanske passar i Föglö, men den passar inte här. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det var märkligt, två själar och precis samma tanke. Det förvånar mig 

att Torsten Sundblom tar sig den friheten att gång på gång gå upp och 

kritisera den förda trafikpolitiken, som om han själv inte hade det ring-

aste ansvar för den förda politiken. Hur kan man göra på det sättet? 

Torsten Sundblom är lika ansvarig för landskapsregeringens politik vad 

gäller sjötrafiken, allting annat och de förslag som regeringen kommer 

med. Liberalerna har fyra ministrar i den här regeringen, varav man har 

lantrådsposten och finansministerposten, för vi vet att mycket handlar 

om resurser och pengar. Så Torsten Sundblom ska inte stå här och klaga 

på den förda politiken. Han är ytterst ansvarig för politiken själv.  
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Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Jag kritiserade inte trafikpolitiken. Det handlade om 

investeringen.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Nå, det är nyanser i samma sång som vi har hört många, många gånger 

här i talarstolen. Jag deltar i behandlingen i finansutskottet. Jag önskar 

då att ltl Sundblom också i finansutskottet för fram sina åsikter så att vi 

kan rösta om dem om det krävs. Och inte stå här och var tuff, man ska 

sedan också föra frågan till slut.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Att vi bör ta i, skriva igen och höja ribban vad gäller 

budgetdisciplinen, den frågan är helt klar och den står jag bakom. Det 

var det som var min mening med detta anförande.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Ltl Gunell började sitt inlägg med att säga; ”tänk att två själar 

kan tycka så lika”. Jag vill fortsätta, tänk att tre själar kan tycka så lika. 

Jag tycker det är anmärkningsvärt att ltl Torsten Sundblom inte har för-

stått vad parlamentarismen betyder. Jag välkomnar ltl Torsten Sund-

blom att ta kontakt med mig per telefon eller per e-post. Det är nämli-

gen så att också mitt tålamod börjar nu ta slut vad gäller det hela.  

Jag sade att Svibybro och – bank var underbudgeterat. Jag kan inte 

erinra mig om att jag skulle ha sagt att det var en medveten underbud-

getering. Däremot kan man med facit i hand konstatera att projektet var 

underbudgeterat.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Varför jag tog upp Svibybro och – bank? Det var inte 

för att gå åt trafikministern. För trafikministern har stigit i de skorna 

som fanns där. Då får man acceptera att man måste rätta till och putsa 

dem lite.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Bästa ledamöter! Det senaste var tydligen en uppvisning av det goda samar-

betet, som vi har sett spelas upp ganska många gånger under den senaste ti-

den. Med all tydlighet kan vi bara konstatera att det blir sådana resultat i 

form av budgeter, framställningar och tilläggsbudgeter när det förekommer 

ett så illa samarbete mellan regeringspartierna.  

BB har gjort det, Gullåsen har gjort det, Ålands lyceum har gjort det, 

Ålands högskola har gjort det och lagtingsledamöterna, vi själva, har gjort 

det. Vi har sparat för att få ekonomin i balans.  

Omstrukturering, omprioriteringar, nytänkande, stålbad, ansvar och le-

darskap, det var ledord i budgetdebatten för 2010. En del av oss hade sett det 

här behovet redan tidigare, men långtifrån alla. 
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25 procent av landskapets budget går till verksamhet inom ÅHS. Trafikav-

delningen står för ungefär 10 procent av budgeten. Om man har mera pengar 

i omlopp så är risken större att någonting oförutsett inträffar eller att någon-

ting är felräknat.  

Jag vet, det är nötigt och jag har sagt det förut. Men eftersom ingen bot och 

bättringen har skett så nöter jag på tills det blir en förändring.  

ÅHS rör varenda kotte på Åland. Skärgårdstrafiken rör långtifrån alla. Var-

för har trafikavdelningen inbesparingsimmunitet? Vilka konkreta åtgärder 

har vidtagits på trafikavdelningen för att de framdeles ska undvika ett lik-

nande förfaringssätt? Vilka omstruktureringsplaner och tidsplaner för de 

samma har påbörjats? När kommer kortruttsmeddelandet?  

Jag vill att finansutskottet ämnar trafikavdelningen särskild uppmärksam-

het vid sitt arbete och informerar lagtinget hur arbetet löper på trafikavdel-

ningen.  

Det här är ett av de sista tillfällena för lagtinget att uppmana landskapsre-

geringen att visa på ansvar och återkomma till lagtinget med information om 

hur budget, budgetuppföljning, strukturer och planer ska förbättras. 

Det här, bästa regering, är inte frågan om hur man klarar av debatten idag, 

vem som vinner slaget idag. Det här är frågan om den framtida ekonomin och 

framförallt om ansvarstagande, om ledarskap och också om att återfå förtro-

ende för politik. Tack.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Detta med skärgårdsflyg och historia är viktigt. Det är viktigt att 

historien är någorlunda korrekt. Därför tog jag också en replik på ltl Fredrik 

Karlström.  

Jag noterade, kanske inte till min förvåning men ändå, det konstiga utta-

landet från ltl Roger Jansson som sade att det stora politiska misstaget gjor-

des 2002. Så var det inte alls. Det stora misstaget när det gäller flygtrafiken 

gjordes 1998, när Roger Jansson var lantråd. Man beslöt då att satsa på Air 

Botnia istället för den egna flygtrafiken i Ab Skärgårdsflyg. Man kunde som 

alternativ ha valt att uppgradera maskinerna och säkra rutterna osv.  

När vi kom till början av 2000-talet var situationen en annan. Det var frå-

gan om konkurrensutsättning för flyg på flygmarknaden enligt EU-

reglementen. Det betydde, för det första, att om man skulle flyga på Stock-

holm med subventioner så var det inte möjligt. Man kunde inte heller kors-

subventionera, såsom Fredrik Karlström var inne för här, att den ena rutten 

skulle betala den andra. Korssubventioner var inte möjliga enligt EU:s regel-

verk.  

År 2002 förekom det diskussioner, liberalernas styrelse sade att man som 

princip står för en kommersiell flygtrafik.  

Det stora misstaget var alltså 1998, om man nu säger att det var ett miss-

tag. Kanske det inte heller då fanns alternativ. Jag var inte med i regeringen 

så jag vet inte. Liberalernas roll i regeringen 2002 var att det i landskapsrege-

ringen fanns det en enighet om att man skulle följa EU-regelverken och in-

föra trafikplikt. Det var i och sig lagtingets beslut att vi skulle ha flygtrafik på 

Stockholm, vilket betydde trafikplikt.  

Inför Skärgårdsflygs bolagsstämma den 31 maj 2002 beslöt bolagsstäm-

man, på mitt förslag: ”En uppgradering av bolaget till i linjetrafiken inte var 

aktuell för tillfället. Styrelsen ska utarbeta förslag på hur taxi, charter och 
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sjuktransporter samt markservice kan utvecklas. Styrelsen ska utreda hur 

bolaget skall kunna ha beredskap för upphandling av linjetrafik på Åland. 

Vid behov skall styrelsen föreslå formerna för finansiering”. I styrelsen före-

slog vi två nya ledamöter som var anknutna till handelskammaren och han-

delskammarens och trafikutskott”. Det var alltså liberalernas roll i det hela.  

Ltl Runar Karlsson var då trafikminister och hade uppdraget som styrelse-

ordförande. Vad det blev av detta är väl känt för de flesta. Liberalerna var inte 

med i landskapsregeringen från 2004.  

Dåvarande lantråd Roger Jansson får gärna redogöra för ltl Fredrik Karl-

ström om varför man gick in för att skrota och Ab Skärgårdstrafik i flygtrafi-

ken. Det är där som propagandan ska föras och inte gentemot liberalerna. Jag 

är helt övertygad om att ltl Roger Jansson var lantråd 1998 då beslutet togs.  

Herr talman! Det var några andra frågor om jag tänkte kommentera. När 

det gäller Visit Aland så missade jag tyvärr den replik som finansminister 

Perämaa hade. När det gäller turismens främjande, det anslaget är ju för tur-

ismens främjande och inte för Visit Aland. Det händer att man reserverar för 

landskapsregeringens disposition medel eller t.o.m. att man kommer överens 

om att man gör om avtalet för Visit Aland. Det bygger ju på ett avtal. 

Sedan är det en politisk fråga. Det var det som jag menade i mitt förra an-

förande att det finns vissa politiska frågor här. Vill man ge stöd till den här 

filmen som nu är aktuell så finns det olika medel, det kan gå via Visit Aland 

eller på andra sätt t.ex. PAF-medel för kulturella ändamål och idrott osv. 

Samma sak gäller idrott, det är den politiska viljan, vill man att PAF-Open 

ska få ett stöd för den verksamhet som görs i anknytning till arrangemangen, 

seminarium eller andra ett idrottsarrangemang med beachvolley så gör man 

det politiskt. Frågan är då om det ska finnas utrymme i budgeten för detta el-

ler inte. Ska landskapet ha en politisk roll när det gäller? Jag har många 

gånger sagt att jag anser att det ska vara så. Landskapet släppte för mycket 

ifrån sig 1989 när det nya Turistförbundet bildades.  

Jag ser fram emot den här turiststrategin som ska ge underlag. Jag hoppas 

att det blir en debatt om hur man bedriver turismpolitiken, inte bara vad man 

ska göra.  

Herr talman! En fråga som var lite het här för en stund sedan, man kunde 

med anslutning till Eberödsbank tala om Svibybank. Nog måste det väl vara 

möjligt för ett regeringsparti att diskutera frågorna som berör budgeten på en 

viss avdelning där det är problem. Jag tycker att många här har pekat på att 

problemen går tillbaka i tiden. Precis som Air Åland så går det tillbaka i tiden 

när det gäller Skarven, asfaltmassorna och Svibybanken. Hur budgeten och 

kalkylerna som ligger till grund för budgeten kan förbättras måste diskuteras. 

Det har satts nu igång i förvaltningen genom att det är en arbetsgrupp som 

ska se över budgetansvaret, kompetensen och uppföljningen.  

Naturligtvis har ltl Torsten Sundblom fullständig frihet att ta upp de här 

frågorna i lagtinget där budgeten diskuteras. Det är ju någonting som alla 

måste ta ansvar för i regeringen och så långt det är möjligt också i lagtinget, 

att diskutera återkommande underbudgetering och felberäkningar osv. I 

budgetarbetet måste man ju förlita sig på den kompetens som finns i förvalt-

ningen. Om det räknas fel och räknas fel ofta så är det någonting som man 

måste ta tag i. Jag bedömer det som att landskapsregeringen har gjort det. 

Man har försökt få ordning på asfaltmassorna. Det var en skandal som nu är 
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bortbetald men den är uppredd. Nu hoppas jag att man inte gör sådana upp-

handlingar eller att man låter bli att göra upphandlingar och avtal. 

När det gäller Skarven så är det samma sak. Man kan inte göra tilläggs-

byggnader för flera hundra tusen utan att det fattas formella beslut. Den sa-

ken måste ju vara ur världen. Man kan inte upprepa sådana förvaltningsmiss-

tag vad det sedan än händer med påföljder. Man skapar reda i förvaltningen. 

Det är klart att det händer saker och ting som gör att det blir fördyringar. Det 

är klart att man måste få undra över felaktiga kalkyler på 50 procent. 

Herr talman! En fråga som finansutskottet naturligtvis ska försäkra sig om 

är att det är en process i förvaltningen som gör att man förbättrar systemen 

och ökar kompetensen.  

När det gäller kapitallån så är det en ganska knepig fråga. Det är ju inte 

bara frågan om tekniska ekonomiska åtgärder som man gör. Det är också frå-

gan om på vilket sätter landskapsregeringen binder sig till den framtida ut-

vecklingen av flygtrafiken och vilken riskexponering man har. Det hjälper ju 

inte att lova ett bidrag i ett system där man inte kan ge bidrag motsvarande 

statsstöd, utan man måste följa en omstruktureringsplan. Det är möjligt att 

man kan ge lån, men det hjälper kanske inte upp balansräkningsproblemati-

ken. Ger man kapitallån så måste det övervägas väldigt noga vad konsekven-

serna blir på kort sikt och på lång sikt.  

Som många har sagt här så behöver vi kanske ha ett eget upphandlingsbo-

lag för flygtrafiken. Till den delen måste jag ge ltl Fredrik Karlström rätt, när 

det gäller flygtrafiken så har vi ett problem idag. Skulle man ha fattat ett an-

nat beslut 1998 så kunde vi ändå ha haft problem. Skulle vi ha gjort på ett an-

nat sätt 2002? Eller skulle Skärgårdsflygs styrelse ha gjort en annan sak, de 

hade ju ett uppdrag. De experter som var med i styrelsen konstaterade att det 

inte gick. Hade de rätt eller hade de fel? Det vet jag inte. Idag har vi den situ-

ation vi har. Flygtrafik med trafikplikt kommer vi att ha. Helsingforstrafiken 

är den viktigaste, den måste vi ha och den är kommersiell. Ska vi då under-

stöda Air Åland och ge det här stödet? Det är ju i alla fall en ganska stor kon-

troll som landskapet kan ha via aktieägande i Posten och PAF och via ett möj-

ligt kapitallån. Men kapitallån är risky business.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det första beslutet, som kanske var ett felaktigt beslut som 

jag håller med om, togs 1998-1999 när man beslöt att ge SLOT-tiderna 

som Skärgårdsflyg hade på Stockholm till Air Botnia. Det var ett beslut 

som dåvarande landskapsregering trodde att de gjorde bra och ett beslut 

som i alla fall var ett beslut som man sedan kunde vidare med. Tre år 

senare, 2002, visade det sig att det beslutet var dåligt. Air Botnia slutade 

att flyga på Åbo, de slutade att flyga på Stockholm. År 2002 var en tid-

punkt när man kunde titta tillbaka på historien, på 1999, och se om det 

beslut som man tog var rätt. Nej, det var det inte. Då hade man en möj-

lighet att rätta till det beslutet från 2002. Det fanns två vägar för Skär-

gårdsflyg att gå och det hade diskuterats under flera års tid. Det var en 

uppgradering tillbaka till reguljär trafik eller en avveckling. Det fanns 

inget annat alternativ. Med det beslut som liberalernas partistyrelse tog, 

med ltl Olof Erland, dåvarande finansminister, i spetsen så var det klart 

och tydligt att Skärgårdsflyg inte skulle uppgraderas.   
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Ltl Olof Erland, replik 

Ja, inte ens på den tiden hade liberalernas partistyrelse sådan makt att 

vi kunde ta beslut om Ab Skärgårdsflygs utveckling. Styrelsen hade en 

åsikt om att man inte kunde undvika kommersiellt flyg på Stockholm 

genom trafikplikt, och att man då skulle föra den här saken vidare till 

landskapsregeringen, ta beslut där och ge ett uppdrag till Skärgårdsflygs 

bolagsstämma. Där var jag landskapsregeringens representant och förde 

fram de här synpunkterna som sedan blev ett beslut. Det var att Skär-

gårdsflyg Ab skulle se vilka möjligheter det fanns att vara ett åländskt 

helägt landskapsbolag för att ta hand om upphandling och liknande. Ex-

perterna bedömde att uppgraderingen var dyr. Jag vet inte om de hade 

rätt eller fel. Men det ansågs väldigt kostsamt att uppgradera tillstånd 

och maskiner osv. Det där kan ltl Karlström bättre än jag.  Så var den 

politiska uppfattningen.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

År 2002 hade man alltså möjligheten att rätta till det felaktiga beslut 

som man tog 1999. Man valde att inte göra det och istället införa trafik-

plikten. Trafikplikten innebär att man har möjlighet att ge subventioner 

på Stockholmslinjen. Ltl Olof Erland sade att det inte var möjligt att ha 

ett överskott på en linje och sätta det på en annan. Naturligtvis kan man 

göra det. Väljer ett bolag, som flyger på Mariehamn-Helsingfors, att 

också flyga på Mariehamn-Stockholm utan subventioner och den linjen 

går back så gör man det, om man väljer att göra så. Däremot finns det 

inte något privaträttsligt bolag som skulle göra det förutom Ab Skär-

gårdsflyg som ägdes till 100 procent av landskapet. Man kunde alltså se 

en effekt för samhället som var positiv med att flyga en rutt som är olön-

sam. Det kunde ingen annan en Skärgårdsflyg göra. Det finns väldigt 

mycket att säga om hanteringen av det här och på vilket sätt liberalernas 

partistyrelse med ltl Olof Erland i spetsen drev igenom den här frågan. 

Vi kanske kan återkomma till det utanför den här salen.  

Ltl Olof Erland, replik 

Jag tycker ändå det är viktigt med fakta ltl Karlström. Inte kunde ju libe-

ralerna driva igenom någonting via partistyrelsen. Partistyrelsen har en 

åsikt och vi var i minoritet i landskapsregeringen. Landskapsregeringen 

enades om hur de skulle göra. Beslut togs egentligen i praktiken 1998, 

men nästa beslut var på bolagsstämman i Skärgårdsflygs Ab. Inte var 

min makt på den tiden så stor att jag kunde bolla med liberalernas sty-

relse och definitivt inte med landskapsregeringen, med sådana starka 

företrädare som nuvarande talman och ltl Gun Carlson. Vi var överens i 

landskapsregeringen att ge Skärgårdsflyg uppdraget att se på möjlighet-

erna. Det bedömdes att möjligheterna inte fanns.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Skammen går nog lite på torra land när Olof Erland påstår 

att underlaget för nedläggning av Ab Skärgårdsflyg fattades 1998 och 

dåvarande landskapsstyrelse. Det är ett flagrant sätt att blanda bort kor-
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ten för att rättfärdiga sig själv. Då var överhuvudtaget inte frågan om 

nedläggning av Skärgårdsflyg på bordet. Finnair hade lagt ner sin trafik 

på Stockholm, man gjorde det senare på Åbo och därefter på Helsing-

fors. I första skedet gällde det att ta ställning till huruvida vi skulle upp-

gradera Skärgårdsflyg så att de skulle bli ett flygbolag som upprätthåll 

trafik på de här externa orterna från att ha varit ett internt flygbolag. I 

det skedet kom Air Botnia in i bilden. Då hade Skärgårdsflyg SLOT-tider 

på Stockholm som var intressanta i sammanhanget. Det var det beslut 

som fattades 1998, att ge de här SLOT-tiderna.  

Under min tid som näringsminister 2000-2001 kom också frågan om 

Ab Skärgårdsflygs framtid upp på landskapsstyrelsens bord. Men vi var 

inte inne för att lägga ner bolaget, utan att hålla det vilande och hålla det 

igång.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Min uppfattning nu, och då 2002, att när man Air Botnia i 

praktiken ta över den här trafiken så blev det inte lika tvunget att Skär-

gårdsflyg skulle uppgradera. Det var precis samma sak som vi tog beslut 

om i landskapsregeringen 2002, att vi ger i uppdrag åt Skärgårdsflyg att 

se över de här möjligheterna. Skärgårdsflyg bedömde att de inte hade 

den möjligheten. Det var alltså personer kunniga på transporter som 

kom in i styrelsen. Den bedömningen fortsatte. Sedan kan man säga att 

det gjordes misstag efter det när European började flyga på Åbo, utan att 

man hade någon överenskommelse med landskapsregeringen. Då drog 

man undan mattan för Finnar och annan trafik.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Under min tid i landskapsstyrelsen så ägde landskapet 

drygt 90 procent av Ab Skärgårdsflyg. Vi hade klara linjediskussioner 

om att vi, oberoende av vad som hände, så skulle vi hålla Skärgårdsflyg i 

gång med den verksamhet som man hade inom taxi- och ambulansflyg-

ningar och också som en reserv för framtiden i fall experimentet eller 

försöken från Air Botnia att upprätthålla trafiken skulle misslyckas eller 

senare andra bolag. Det fanns alltså en resurs kvar som fanns i land-

skapet. Döm om min förvåning när regeringen Nordlund II fattade be-

slutet om att lägga ned denna reservresurs, som också hade en aktiv 

flygverksamhet och annan verksamhet på gång i det skedet. 

Kom inte hit och skyll ifrån sig, ta ansvar för de beslut man har stått 

för ursprungligen.  

Ltl Olof Erland, replik 

Ävenledes ltl Roger Jansson. Ltl Roger Jansson kommer här med stora 

ord och säger att det var det största politiska misstaget. Men i praktiken 

gjordes misstaget 1998, om det var det största politiska misstaget vet jag 

inte. Men SLOT-tiderna var viktiga, för man kan inte flyga utan SLOT-

tider. Det här är ju en absurd situation, vad som hände då och då.  
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Det här är valpropaganda som ltl Karlström visade och som ltl Jans-

son stöder upp. Inte handlar ju detta om flygtrafiken. Det är historie-

skrivning ja, men det är propagandahistoria.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag tycker faktiskt att ltl Erland borde skämmas för det 

han sade tidigare i en replik, att ltl Karlströms anförande var baserat på 

propaganda. Det var propaganda grundat på bitterhet, som ltl Erland ut-

tryckte sig. Jag tycker att det var ett väldigt förtjänstfullt anförande där 

Karlström pekade på de två alternativ som fanns.  

Problemet är att den linje som inte vann den här gången var den lin-

jen som tror på åländska lösningar, som tror på åländsk kompetens och 

som tror på åländsk utveckling. Ltl Olof Erland har alltid varit trendsät-

tare när det har gällt det motsatta.  

Jag tycker faktiskt det skulle vara klädsamt om ltl Erland, i likhet med 

ltl Gun Carlson, öppet och ärligt kunde säga att det här var ett dumt be-

slut. Ltl Erland försöker skriva om historien och lägga skulden på andra 

istället för att erkänna att det här var ett misstag. Var och en som är läs-

kunnig kan följa med och se att det var ett stort misstag som dåvarande 

landskapsregeringen tog med ltl Erland som finansminister.  

Ltl Olof Erland, replik 

Talman! Jag har ingenting att skämmas för när det gäller fakta, för det 

har jag gjort redogjort för. Sedan kan man göra den bedömningen att 

det skulle ha varit bättre med ett annat beslut. Men den bedömningen 

gjordes i ju styrelsen för Skärgårdsflyg. Jag sade att bolagsstämman gav 

Skärgårdsflyg i uppdrag att utreda möjligheterna att bibehålla den här 

kapaciteten, som ltl Roger Jansson just hänvisade till; ambulansflyg-

ningar, vissa utryckningar och vissa charterflyg osv. Uppdraget var att se 

hur man skulle kunna bibehålla detta. Men bolaget själv ansåg att det 

här blir för dyrt, det är inte möjligt, det är tekniskt krävande och det 

finns andra kommersiella alternativ. Så var situationen. Det är möjligt 

att diskutera om man skulle ha gjort av något annat sätt och om det 

skulle ha blivit bättre, men så var beslutsfattande, så var underlaget och 

så blev konsekvenserna.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag noterar att ltl Erland hela tiden hittar någon annan som har haft an-

svaret. Nu var det bolaget. Men den minnesgoda kommer ändå ihåg att 

det var liberalerna som skickade ut ett pressmeddelande att Skärgårds-

flyg skulle läggas ned. Precis på samma sätt som liberalerna skickade ut 

ett pressmeddelande, för inte så länge sedan, om att MISE skulle läggas 

ned. Det har man inte lyckats få till stånd den här gången. Om det var 

lyckat eller inte kan vi väl ha olika åsikter om. Men man lyckades tyvärr 

när det gällde Skärgårdsflyg. Var nu öppen och ärlig och erkänn att det 

inte var så väldigt intelligent gjort, ltl Erland.  
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Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det här blir mycket liberalt. Jag vet inte om vi faktiskt har 

så stor makt. Vi har inte lyckats lägga ner MISE. Det var meningen att 

MISE skulle göra en omstart. Det är väl ändå på god väg. Dels har man 

gjort om rutinerna i bolaget och dels har flera kommuner gått ur och hit-

tat egna flexibla billigare lösningar. Jag har förgäves försökt påverka 

Finströms kommun att ta sitt förnuft till fånga och gå ur MISE. Men det 

kanske inte hör till den här debatten. 

Men att jag skulle skämmas för att jag tar fram historiska fakta, det 

får ltl Anders Eriksson nog fundera på varför jag skulle göra det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! I sitt anförande tog ltl Olof Erland upp anslaget till Visit 

Aland på 30 000 euro för marknadsföring av idrott. Det är egentligen ett 

evenemangsstöd till PAF-Open. Det är ju problemet, varför gör man på 

det här sättet? Om landskapsregeringen vill betala ut ett evenemangsbi-

drag för det här projektet, vilket jag antar att de flesta av oss tycker att 

det finns starka motiv för, varför gör de inte det direkt då? Utan man går 

den här omvägen via en förening som inte annars delar ut evenemangs-

bidrag utan sysslar med marknadsföring. Det är för mig fullkomligt obe-

gripligt. Det ser mera ut som penningtvätt än någonting annat. 

Ltl Olof Erland, replik 

Penningtvätt låter väldigt allvarligt. Jag kan ju inte förklara vad land-

skapsregeringen har tänkt. Men jag ser det som oproblematiskt. Det 

finns ett konto som heter turismens främjande. Turismens främjande 

används för turismens främjande. Om man stöder ett idrottsevenemang, 

är det då turismfrämjande eller inte? Så enkel är frågan för mig. Att det 

går via Visit Aland kan vara en teknisk sak, om det faktiskt gör det. Den 

huvudsakliga frågeställningen är om landskapsregeringen ska ha möj-

lighet att gå in och stöda olika typer av arrangemang. Det finns regler för 

evenemangsstöd som man söker och får stöd för. Sedan finns det ett av-

tal med Visit Aland. Vilka vägar det här går är nog för mig en ganska 

teknisk fråga, en förvaltningsfråga. Jag kan inte svara på vad landskaps-

regeringen har tänkt i det här fallet. Det får finansutskottet utreda.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det är just det som jag har bett dem utreda. Men ltl Olof Erland säger 

att det är oproblematiskt. Jag tycker att det är mycket problematiskt att 

man använder skattepengar på det här sättet. Det här med turismens 

främjande, det är pengar som går till Visit Aland. De har ju upptagit det 

här beloppet i sin budget, där pengarna är låsta för det här projektet. 

Men regeringen anser ju att pengarna ska användas för marknadsfö-

ringstjänster för idrott. Det är generellt vad man säger att de här peng-

arna ska användas till. Det har i praktiken visat sig att det inte är frågan 

om det. Det brukar i mina öron låtar som bluff, lögn eller att man inte är 

klar, transparent och öppen med vad man håller på med. Det här förvå-

nar mig, jag förstår inte vad orsaken är i det här fallet. 
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Ltl Olof Erland, replik 

Tyvärr kan inte jag hjälpa ltl Sundback i det här fallet. För mig är det 

oproblematiskt. Turismens främjande innehåller pengar för anslag för 

turismens främjande. Om man har kommit överens om vissa arrange-

mang, om man har gett löften, om man har en dialog med Visit Aland, 

som borde heta Ålands Turistförbund, eller om man på något annat sätt 

stöder verksamheten så det är ändå frågan om praktisk politik. Vi har 

arrangemang som vi har samhällsekonomiskt intresse av att de genom-

förs t.ex. filmer och idrottsevenemang. Då måste landskapsregeringen 

hitta sätt att stöda det inom ramen för budgeten. Om det är bluff, kor-

ruption eller penningtvätt, så det är en värld som jag inte känner till i 

det här sammanhanget. Men är det på det viset, så då har ju finansut-

skottet verkligen anledning att kanske till om med anmäla det här för 

bluff och båg.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ltl Olof Erland försvarar sin partibroder Torsten Sund-

blom och hans rätt att ta upp och kritisera landskapsregeringen och sär-

skilt trafikmomenten och den förda trafikpolitiken. Naturligtvis har ltl 

Torsten Sundblom den formella rätten att kritisera. Men nog är det ju 

anmärkningsvärt i ett parlamentariskt system att man gång på gång här 

står och tar avstånd ifrån regeringens politik när man de facto har poli-

tiskt ansvar för den. Det var om detta som de här replikväxlingarna tidi-

gare handlade om.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! När man har ett budgetunderlag som inte håller så tycker 

jag det är viktigt att man diskuterar det. Ska det behöva vara så mycket 

mer komplicerat än så? Inte kan ju vi sitta som en tyst kader och nicka 

och buga och tycka att allt är bra. Vi måste analysera problemen och 

komma med konstruktiva förslag. Jag hoppas att finansutskottet kan 

reda ut det här och komma med konstruktiva förslag. Att man särskilt 

studerar den interna förvaltningsprocessen där det finns en arbetsgrupp 

som ska gå igenom budgeteringen. Och att finansutskottet ser på möj-

ligheterna med den nya finansförvaltningslagen, om den blir godkänd, 

att man utvecklar de här systemen. Inte är det är frågan om att kritisera 

den nuvarande trafikministern. Det här är misstag som har gjorts flera 

år tidigare. Vi har ju massor med övervältrande kostnader på den här 

landskapsregeringen; retroaktiva löner, asfaltmassorna, Skarven och 

Svibybank osv. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Vi har ju i finansutskottet gång på gång talat om budgetdisciplinen. Nu 

handlar det om landskapsregeringen får verkställighet, att de få fason på 

det här. När det handlar om budgetdisciplin och icke uppnådda mål så 

är det ytterst angeläget för både lantrådet, finansminister och trafikmi-

nister att hantera. Liberalerna kan ju inte undandra sig sitt politiska an-

svar i de här frågorna. Om man är missnöjd med regeringens skärgårds-
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politik, turlistor och trafik. Jag förstår det helt och fullt, jag är också jät-

tekritisk till det, men jag har rätt att vara det eftersom jag inte står 

bakom regeringen. Nog är det ju konstigt att man försöker slå duster i 

väljarna, att man inte är ansvarig, när man de facto är ansvarig. Det är 

den här skillnaden som jag tycker att man inte ska komma undan med. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Såsom jag ser ansvar så ser man ju på problemen och kri-

tiserar att det här är inte bra och vi måste göra någonting. Det är ju det 

som är det viktiga. Det är väl det som skiljer liberalerna från ltl Gunell. 

Vi vill se vad vi kan göra åt en sak och hur man kan förbättra det. Nu på-

går det en förvaltningsprocess, man vill öka kompetensen och man vill 

tydliggöra ansvaret. Det viktiga är inte historieskrivningen, som när det 

gäller Skärgårdsflyg. Det viktiga är vad vi i det här läget kan göra åt att 

kalkylerna inte håller. Ja, vi ska göra den här genomgången i förvalt-

ningen som den här gruppen ska göra, öka kompetensen, ha ytterligare 

ansvar och sedan följa upp budgeten på ett annat sätt. Det är de vägarna 

som man försöker gå. Finns det andra förslag, så varsågod!  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras 

till finansutskottet.  

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 17.1.2011 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 

12.27). 
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Närvaroregistrering. 27 ledamöter är närvarande.  
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inställt flyg samt lagtingsledamoten Raija-Liisa Eklöw anhåller om ledighet på grund av 
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plenum kl. 14.00. 
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Bordläggning 

1 Utkomstskydd och arbetsmarknadsservice 

Näringsutskottets betänkande (NU 2/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 3/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 19.01.2011. Godkänt. 

Bordläggning 

2 Luftkvalitet 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 9/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 19.01.2011. Godkänt. 

Remiss efter bordläggning 

3 Godkännande av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploate-

ring och sexuella övergrepp 

Republikens presidents framställning (RP 10/2010-2011)   

Ärendet bordlades vid plenum 10.1.2011 då beslut fattades om remiss till lagutskottet. 

Diskussion. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Först en formell sak, senaste gång när ärendet bordlades blev 

jag bekymrad över att dokumenten inte fanns tillgängliga. Det visade sig att 

det inte var så farligt. Det var en normal omstart av servern som tog cirka 20 

minuter. Rutinerna är att man numera inte delar ut alla dokument på bordet. 

De finns att hämta på hemsidan. I det här fallet fungerade det. Det fanns 

också möjlighet att hämta dokumenten från kansliet. Det finns också möjlig-

het att gå via riksdagens hemsida. Till den delen borde det inte vara några 

problem. 

Den här konventionen och Europarådets arbete är synnerligen viktiga och 

komplicerade frågor. Det berör till stor del en rikslagstiftning när det gäller 

straffbestämmelser. Sedan är det också en åländsk fråga på många sätt. I den 

här framställningen finns t.ex. den åländska barnhusmodellen beskriven, där 

man har ett nätverk av samarbete och olika system för att följa upp de olika 

formerna av sexuell exploatering.  

Utskottet avser att höra minister Katrin Sjögren och de som sysslar med 

människorättsfrågor överhuvudtaget. Lagutskottet kommer att se på de lag-

stiftningsfrågor som här finns t.ex. när det gäller både hälso- och sjukvård, 

utbildning, kultur, näringspolitik och sådana saker. Det är näringspolitik på 

det sättet att det ofta är frågan om ekonomiska intressen som ligger bakom 

den här exploateringen. Vi på Åland har all anledning att följa de konvention-

erna och följa det här internationella arbetet. Det måste vi göra med de resur-

ser som vi har och med de samarbetsmöjligheter som finns.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag vill i det här sammanhanget framhålla polisens 

grupp som utreder brott mot barn och gör förhör. Vi har en mycket kva-

lificerad specialutbildning och man har specialutrymmen. Man kan slå 

sig för bröstet och konstatera att vi ligger väldigt långt framme och vi 

har bra resurser just nu. Det är också viktigt att man får ha resurserna 

kvar för det är ju färskvara. Det är totalt kapitalförstöring om man inte 
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låter den här verksamheten fortgå. Verksamheten har granskats vid ett 

flertal tillfällen och man har ifrågasatt om man har för lite ärenden i 

förhållande till insatsen. Kanske lagutskottet kan ge sitt bifall till att 

verksamheten får fortsätta i dagens omfattning. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det blir naturligt för lagutskottet att höra polisen, jag 

glömde nämna det. Lagutskottet gjorde ungefär för ett år sedan ett stu-

diebesök hos polisen, och då konstaterade vi att man har experter på det 

här området och en aktiv spaningsverksamhet på Internet. Det var ett 

relevant påpekande från ltl Mattsson sida. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Jag är väldigt nöjd med att vi fick lite mera tid att sätta oss in sig in i 

den här konventionen, dess syfte och den lagstiftning som nu är aktuell i Fin-

lands. Vi fick längre tid på oss att ta del av den. Det har varit väldigt intres-

sant och bra läsning.  

Konventionen syftar till att man ska definiera sexuell exploatering och 

övergrepp. Man ska få en annan form av anmälningsskyldighet. Man har 

också informationsskyldighet vad beträffar ut till barn och ungdomar och ut 

till allmänheten. Jag kommer att fokusera på de här tre olika tyngdpunktom-

råden. 

Jag kommer också att fortsätta den här diskussionen i kväll och i morgon. 

Vi kommer att ha möte de närmaste två dagarna i Helsingfors i den parla-

mentariska gruppen för trafficking i Östersjösamarbetet. Där fokuserar vi på 

en del av de här frågorna. Jag tycker att det här kommer väldigt rätt i tiden 

för det arbetet och också för det arbete som har satts igång här i lagtinget på 

initiativ av talman Roger Nordlund. Det har inte helt med detta att göra men 

det är en viktig del vad gäller belägg av straff för dylika saker. 

När det gäller de nordiska länderna har egentligen bara Danmark hittills 

implementerat den här konventionen, vilket jag tycker att är lite konstigt. Jag 

kommer också att diskutera det ikväll på vårt möte inom BSPC, hur det 

kommer sig att inte några andra nordiska länder ännu har implementerat 

den här konventionen. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att man inte har 

gjort det. 

Jag hoppas att lagutskottet noga kan ta reda på och återkomma till lag-

tinget angående på vilket sätt man har börjat förbereda lagstiftningsföränd-

ringar som här på Åland blir aktuella när det gäller den här konventionen.  

En viktig del i det här arbetet har varit att få upp definitionen av sexuell 

handling. Det framkommer i paragraf tio. Man har tagit bort det som har va-

rit syftet med den sexuella handlingen. Idag ska det räcka enbart med en sex-

uell handling, inte att det i lagen är sagt att det utförs i syfte att uppnå sexuell 

upphetsning eller tillfredsställelse. Den delen är struken och det måste man 

se som ett stort framsteg vad beträffar lagstiftningen. 

Angående anmälningsskyldigheten för alla som jobbar med barn och ung-

domar och som kommer i kontakt med föräldrar, barn och ungdomar, t.ex. 

lärare, hälso- och sjukvårdspersonal och fritidsledare m.fl., om man märker 



  

956 

att någonting är på tok med en enskild ungdom så har man en anmälnings-

skyldighet. 

Man har också försökt reglera upp att de som arbetar med barn och ung-

domar ska underkastas en kontroll av brottslig bakgrund. Det här finns redan 

idag, men man utvidgar det. Om man kommer att öppna den lagen så hoppas 

jag verkligen att man samtidigt ska titta på behovet av att om man även kor-

tare tid än lagen idag stipulerar kan göra den här kontrollen t.ex. att man vid 

kortare vikariat också ska underkasta sig den här kontrollen av brottslig bak-

grund. Idag vet vi att tiden är ganska lång för när man kräver att man ska ha 

en kontroll av brottslig bakgrund. Det förekommer kortare vikariat på 2-3 

månader där man arbetar med barn och ungdomar. Det finns många som 

inte har ett språk och som inte kan tala om för sina föräldrar eller sina vård-

nadshavare att man utsätts för eventuella sexuella övergrepp. Det här är all-

deles förödande för det här barnet eller ungdomen. Jag hoppas att man ifrån 

landskapsregeringens sida tittar på tidsspannet, vad som är skäligt även vid 

ett kortare vikariat. 

En annan fråga som jag tycker att landskapsregeringen ska sätta fokus på, 

jag hoppas att lagutskottet också kan ta fram det underlaget vad beträffar ar-

tikel 6 och 8, som gäller information. Det är dels information till barn och 

ungdomar både på högstadiet och på gymnasiet och dels till allmänheten. Det 

skulle vara väldigt bra om man skulle kunna sätta mera fokus på dessa frågor 

ute i det åländska samhället under ett år till exempel under 2012. Man skulle 

kunna ha en informationskampanj och medvetengöra dels ungdomar men 

också allmänheten. Så att man reagerar på om man själv blir utsatt men 

också att man ser signalerna ute i samhället och att vi som vuxna reagerar på 

dem.  

Jag hoppas att man skulle kunna dra nytta av det arbete som förs inom 

Fredsinstitutet, där man har ett projekt om och runt de här frågorna. Man 

kan säkert också få informationsmaterial från Fredsinstitutet. Det framgår i 

texten till konventionsförslaget att det finns olika organisationer, både inom 

Sverige och inom Finland, som har informationsmaterial. Jag tror att det 

skulle vara väldigt väsentligt att man faktiskt fokuserade på den här informat-

ionsbiten som ett förebyggande arbete. Att medvetandegöra det, att man fak-

tiskt får upp ögonen och att det kanske finns mera runtom oss om än vad 

man tror.  

En annan viktig sak är konventionens artikel 6, om kommunikation och 

mediakunskap. ”Inom den grundläggande utbildningen behandlas teman 

som gäller informations- och kommunikationsteknik och en säker använd-

ning av denna teknik. Det centrala målet med denna ämneshelhet är att 

barn och unga ska lära sig att förhålla sig kritiskt till innehållet i den in-

formation som förmedlas av medierna och att begrunda hithörande etiska 

och estetiska värden i kommunikationen och att utnyttja media ändamåls-

enligt.” Det här tror jag att är ett alltmer växande problem. Vi ser på nätet hur 

mycket bilder som läggs ut. Vad de kan användas till kan man bara tänka sig. 

Jag tror att en kampanj överlag skulle vara bra, att man faktiskt fokuserar på 

de här frågorna just för medvetandegöra de olika möjligheterna som finns. 

Naturligtvis rör detta att vi ska olika insatser. Vi ska ha både personella 

men också ekonomiska insatser. Lagutskottet måste också penetrera vad det 

här kan röra sig om ekonomiskt för Åland när man ska implementera kon-

ventionen. Naturligtvis är det inte bara frågan om ekonomiska och projekte-
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rade medel, det är också frågan om att inhämta kunskaper och föra ut kun-

skaperna i samhället. 

Jag ser fram emot det betänkande som lagutskottet kommer med och att vi 

får ta del av det i den vidare debatten. Tack. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det här är ett viktigt ämne och en viktig konvention och det 

globala utnyttjande av barn och kvinnor i sexuella syften ligger mycket i ti-

den. På sätt och vis är det ett obegripligt stort problem. Alltför sällan blir det 

en politisk fråga, det är på något sätt som det hörde till bara. Med Internets 

inträde har det här på något vis accelererat och ingen har någon kontroll på 

någonting. Därför är det här naturligtvis en mycket viktig konvention, förut-

satt att de som godkänner den också implementerar den på ett sätt så att den 

har en nationell effekt.  

I vissa länder, inte minst i Finland, har man inte alls uppfattat problemet 

som så allvarligt att man av egen kraft skulle ha satt i ordning sin lagstiftning, 

det framgår ju av det här. Ofta när vi får de här konventionerna så konstate-

rar man ifrån finländsk sida att det inte föranleder några lagändringar. Här 

finns en rad förslag lagändringar av rikslagstiftning. Vissa av de här rättsom-

rådena har också vi behörighet på. Det är väl närmast barnskyddslagen och 

lagen om klienters och patienters ställning och rättigheter.  

Den första frågan som infinner sig här är om regeringen har haft möjlighet 

att uttala sig om den här konventionen och man då har gjort samma iaktta-

gelser som på rikssidan att det krävs justeringar av nationell lagstiftning för 

att uppfylla konventionens bestämmelser. 

Jag ser att minister Katrin Sjögren har begärt ordet efter mig så det skulle 

vara fint om vi fick veta redan nu om man har varit uppmärksam på att man i 

riket ändrar motsvarande lagar. 

Det finns många bra bestämmelser här där man nu fokuserar kraftigt på 

barnens rättigheter och deras rätt till integritet och säkerhet. Den här typen 

av konventioner och lagstiftning är ju normgivande. Det är ju alldeles nöd-

vändigt för att öka den sexuella jämställdheten i samhället. Att det inte bara 

är en fråga om traditioner och konventioner. 

I så gott som alla kulturer är det mäns sexuella friheter som ofta drabbar 

både kvinnor och män. När man utövar de här friheterna har de oftast inte 

några större rättsliga följder. Den situationen håller väl kanske långsamt på 

att förändras. Jag ser det här som en viktig del i en sådan förändring och den 

måste vara global.  

Idag är sexhandeln en stor internationell handel och den expanderar fort-

farande. Man får på något vis en hopplös känsla i den här frågan.  

Men, herr talman, det finns naturligtvis inte någon orsak att ge upp, utan 

tvärtom, vi måste arbeta med de här frågorna. Finns det resurser på Åland, 

inom polisen och andra ansvariga myndigheter, att verkligen bekämpat den 

här kriminaliteten? Tack. 

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell explo-

atering och sexuella övergrepp är ett viktigt steg framåt för de yngre EU-

medborgarnas, barnens, rättigheter.  
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En ny svensk regeringsrapport konstaterar att sexualbrott mot barn är ett 

betydande problem men vi vet allt för lite om hur de ska bekämpas. Rappor-

ten som lades fram i dagarna framhåller flera viktiga erfarenheter.  

För det första behöver vi ändra bilden av den ”typiska” förövaren. Den 

vanligaste bilden av personer som begår sexuella övergrepp mot barn är till 

stor del felaktig. Om samhället ska kunna skydda barn från sexuellt våld och 

utnyttjande, måste vi slå hål på myterna om vilka som faktiskt förgriper sig 

sexuellt på barn. Den anonyma ”fula gubben” som stryker runt vid lekplatser 

och skolor och som vi ser på film eller läser om i deckare är inte typisk, tvär-

tom. Forskning tyder på att förövaren oftast är någon som barnet redan kän-

ner, en man i familjen, en släkting, en vän eller någon i närmiljön. Ibland är 

det en ung person och i vissa fall en kvinna. Förövarna finns även bland per-

soner som ytligt sett är välanpassade i samhället. De allra flesta har inte tidi-

gare dömts för sexualbrott, och många har samtidigt haft sexuella relationer 

med vuxna. 

Riskerna ska heller inte underskattas. Problemet är betydande och måste 

tas på allvar. Antalet polisanmälningar om sexuella övergrepp mot barn ger 

ingen rättvisande bild. Generellt är mörkertalet stort för sexualbrott, man 

uppskattar att bara en niondel polisanmäls. Troligtvis är andelen ännu lägre 

när offren är barn. 

Följderna för offren kan bli allvarliga. Även om det sällan kan fastställas 

säkert att det är just sexövergreppen som orsakar svårigheter senare i livet, 

finns det många problem som är vanligare hos personer som utsatts för över-

grepp som barn. Hit hör olika slags kroppslig och psykisk ohälsa, missbruk, 

självskadebeteende, antisocialt beteende och sexuella problem. 

Vi behöver täppa till kunskapsluckorna och samarbeta internationellt. Det 

visar sig att det råder en alarmerande brist på vetenskaplig kunskap om vilka 

medicinska och psykologiska metoder som effektivt förebygger sexövergrepp 

mot barn. De studier som finns idag räcker inte för att avgöra vilka av dessa 

metoder som bäst förhindrar övergrepp. 

Bättre kunskap om effektiva förebyggande insatser behövs, oavsett dis-

kussionen om de juridiska påföljderna för förövarna. Vi måste veta att de åt-

gärder som vården vidtar för att förhindra nya övergrepp verkligen är verk-

samma. Rapporten fortsätter med att konstatera att det samtidigt är svårt för 

ett litet land som Sverige att på egen hand driva studier som är tillräckligt 

stora för att ge tillförlitliga svar. Regeringsrapporten föreslår därför att Sve-

rige tar initiativ till en studie på området där flera länder medverkar.  

I Europarådets konvention, som lagtinget nu har på sitt bord, åtar sig EU:s 

medlemsstater bland annat att tillhandahålla effektiva insatser och behand-

ling för personer som redan har begått eller som riskerar att begå sexöver-

grepp mot barn. En gemensam finansiering av sådan forskning borde ligga i 

hela EU:s intresse. Det finns några lovande metoder men det vetenskapliga 

underlaget är i dagsläget otillräckligt. Så långt den svenska regeringsrappor-

ten. 

Landskapsregeringen omfattar konventionen och har fått uttala sig till Fin-

lands riksdag. Vi analyserar för närvarande om och vilka kompletteringar 

som behöver göras i den åländska lagstiftningen, där Åland har behörighet.  

Det kan handla om patient- och klientlagstiftningen och barnskyddslagen. 

Barnskyddslagen är en blankettlag, så den uppdateras kontinuerligt såvida 

vi inte väljer att gå en annan väg.  
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Det finns utvecklade rutiner och samarbete mellan de åländska myndig-

heterna, en samordningsmodell, det s.k. Barnahuset, som har till syfte att 

brottsutredningar, där offret är ett barn, ska bli så skonsamma som möjligt 

för det drabbade barnet och dess familj. De ledande principerna för Barna-

huset är rättsäkerhet, effektivitet och snabbhet i utredningen samt barnets 

behov av skydd. Handlingsdirektiv och checklistor har utarbetats för polisen, 

barn och ungdomspsykiatrin, Tallbacken, ÅHS med barn- och ungdomsen-

heten i spetsen. Initiativet till den här samordningen kom för några år sedan 

av polisen. Det har utvecklats som ltl Åke Mattsson redovisade för här.  

Den relativt nya barnskyddslagen stärker barnens och ungdomarnas rät-

tigheter. Den är mycket tydlig med vuxenansvaret och anmälningsplikten. 

Barnskyddsjouren på Åland spelar en väsentlig roll för att barn och ungdo-

mar ska kunna få hjälp när behovet finns oberoende av tidpunkt på dygnet. 

Åländska barn och ungdomar har också möjligheter att få råd och stöd av 

barnombudsmannen och BRIS, barnens rätt i samhället. En av de nyare aktö-

rerna på nätet är umo.se, som också åländska ungdomar har tillgång till. Det 

är en ungdomsmottagning som finns på nätet. Där kan man få information, 

råd, svar på frågor om kroppen, om kärlek och vänskap, om att må dåligt, om 

droger, om sex och om våld och kränkningar.  

Landskapsregeringen hade en kampanj för ca 1, 5 år sedan då vi tog hjälp 

av ÅCA och mjölktetror och informerade de åländska barnen och ungdomar-

na just om BRIS, barnombudsmannen och uno.se. Det visade sig vara ett väl-

digt bra grepp. Det kommer att upprepas nu.  

Rädda barnen på Åland har med stöd av PAF-medel ett mycket viktigt på-

gående, barnens Internet, som vänder sig både till föräldrar och till barn.  

För några veckor sedan hade jag förmånen att få träffa elevråden i högsta-

dierna, fältarna och Rädda barnen om en kompletterande teaterföreställning, 

som man också har blivit beviljade PAF-medel för. Det är en teaterföreställ-

ning som heter; "Naken på nätet" uppförd av en teatergrupp från Sverige som 

heter ung utan pung. Teaterpjäsen behandlar frågor om ungdomar och Inter-

net på ett sådant sätt som stöder och kompletterar Rädda barnens projekt. 

Det handlar om hur man som ung, samtidigt som man har nytta och glädje av 

de interaktiva medierna, också lär sig att hantera de riskfyllda sidorna av In-

ternet. Ungdomarna från elevråden som hade sett föreställningen var väldigt 

entusiastiska och rekommenderade den å det varmaste åt sina kamrater och 

också åt föräldrar. Målgruppen är alla åländska högstadieungdomar. Det 

kommer att hålla två föreställningar i Alandica och en kvällsföreställning för 

vuxna och föräldrar. Boka in den 12 april.  

Vtm Gun-Marie Lindholm tog också upp det angelägna projektet som på-

går i Fredsinstitutets regi, ett segt och kämpade arbete som man gör på 

Fredsinstitutet för att vidga vyerna och ta ansvar utanför Åland. Det är också 

ett projekt som har fått delfinansiering av landskapsregeringen. Jag tyckte att 

det var en mycket intressant och bra artikel i tidningen här i helgen. Jag får 

önska Fredsinstitutet lycka till med det projektet. Tack.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag fäste mig vid den här redogörelsen av den svenska 

rapporten om förövartyper. Jag har lite den invändningen att jag inte 

tror att man kan hitta några profiler enligt vilka man skulle kunna spåra 

de potentiella övergreppsmänniskorna. Risken med den typen av reso-
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nemang är att det blir ett personligt problem, att man ska söka lösningar 

på personnivå. Som jag uppfattar det är det nog en fråga på övergri-

pande plan vad vi har för det slags sexualmoral i samhället. Män har en 

annan sexualmoral än de flesta andra. Det är problemet. Man kan se på 

tullen och försvaret, varje dag tittar de på porr. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag tror inte att man kan generalisera på det viset heller. 

Nej, man kan inte generalisera. Det finns många, många män i sam-

hället som tar sitt ansvar. Det var just detta som den här rapporten tog 

upp, att man gör samhället en björntjänst om man tror att det bara är 

fula gubbar som stryker runt lekplatser och skolor. Man påpekade just 

att förövaren kan vara var som helst i barnens och ungdomarnas närhet. 

Det finns också en skillnad på sexualbrott som begås i den närmare 

kretsen kring barn och hela sexhandelsbiten. Det viktigaste är väl att ha 

ett öppet sinne och försöka jobba framåt i de här frågorna. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag vidhåller att det framförallt är ett samhällsproblem, inte ett psyko-

logiskt stört beteende bara hos enskilda människor. Dessa uppgifter om 

hur ofta man inom svenska försvaret tittar på porr var ju förödande. Det 

var ju nästan varje dag, nästan varje timme som man tittade på porr. Det 

var samma inom det svenska tullväsendet. Tror minister Sjögren att det 

är likadant på sjukhus och daghem i Sverige? Jag tror inte det. Kanske 

man kan utreda det här. Det finns så skilda moralkodex i fråga om sexu-

aliteten för män. Det betyder inte att alla män är våldsmän eller så, tack 

och lov. Vi har ju jätte många här i lagtinget som vill ändra på det. Men 

att det är det kraftiga sambandet och det måste ändras. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Visst ser jag också att det här handlar om ett samhällspro-

blem, till viss del om könsmaktsordning och att vissa har andra rättig-

heter. Det handlar också om att män har andra rättigheterna som inte 

kvinnor har och det handlar om hela synen på sexualiteten. Det var inte 

alls det som jag sade, jag sade att man kan inte helt fyrkantigt se på för-

övaren och det kommer den här regeringsrapporten fram till. Det hand-

lar om professorer på det på Karolinska Institutet och sådana saker. Att 

försöka ha ett öppet sinne och inte falla i fällan för fördomar är en av de 

viktiga sakerna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag ska försöka hålla mig ifrån att spinna vidare på 

den här diskussionen som var tidigare, fast det kliar lite i tungan. 

Det finns en grupp som man glömmer ganska lätt. Det är dem som 

blir oskyldigt anklagade. Man måste ha med sig hela tiden att det 

knappast finns någonting som kan vara så förödande och så destruktivt 

som en människa som har blivit anklagad just för de här brotten. Även 

om man är man så verkar det ungefär som om alla är potentiella barn-
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förövare. Det är ett ganska sjukt beteende om man sysslar med sådant i 

vårt samhälle idag. 

Det är viktigt med kompetensen, kunskapen och insikten och att man 

förlitar sig på dessa utredningar som görs. Man har otroligt lite bevis att 

gå på, man måste ändå går vidare. Utredarna har en svår balansgång. 

Man måste också beakta att vissa kan bli oskyldigt anklagade och att 

man ska försöka återupprätta deras heder och hålla den i behåll. Det 

finns ingenting som är mera illa än att bli oskyldigt anklagad. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det måste jag också hålla med om, som jag gjorde tidigare 

i ltl Sundbacks resonemang. Det finns mycket svåra frågeställningar. 

Dels det faktum att en bråkdel faktiskt blir anmäld. Man har bevisbör-

dan, men man har också hela vårdbiten där man konstaterar att man 

har väldigt lite kunskap om vad som hjälper sexualbrottslingar och hela 

detta förödande vilka konsekvenser blir för barnen när de växer upp. 

Det finns mönster som upprepar sig och sådana här saker. Det är en ex-

tremt svårt frågeställning. Bara detta att det finns en konvention och att 

vi diskuterar det här i lagtinget anser jag att är ett steg framåt i hela den 

här frågan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Det som framgick i ministerns inlägg bekräftar den san-

ning som man brukar uttrycka på det sättet att bästa sättet att lösa pro-

blem är att förhindra att de uppkommer. Till den delen håller jag med 

minister Sjögren. 

Jag kan hänvisa till kapitel 10 i konventionen. Det berördes inte så 

mycket i hennes inlägg, det förstår jag naturligtvis. Jag tycker att kapitel 

10 är ett ganska internationellt rättsligt avancerat kapitel om övervak-

ningsmekanismer och den partskommitté som parterna till konvention-

en ska tillsätta för att just arbeta med, för det första, efterlevnad av kon-

ventionen, men framförallt, för det andra, den preventiva förebyggande 

verksamheten på alla plan. Vi ska naturligtvis arbeta på vårt eget plan, 

som ministern anförde, all politik är lokal, men också på det internat-

ionella planet till följd av internationalisering osv. En del av det som mi-

nistern anförde kanske man kan säga att nog är förutsatt i konventionen 

och att man ger det ett praktiskt innehåll också på Åland naturligtvis. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Visst är det på det viset. Det är någonting som jag ofta för-

fäkta, att ensam inte är stark utan att man ska samarbeta. Europa behö-

ver ju den här konventionen. Varje år läser vi om barnporrhärvor som 

sprängs och det ena med det andra. Det behövs resurser. Jag hoppas att 

de kvinnliga kommissionärerna driver den här frågan och parlamentet 

driver den här frågan så att det blir slut på detta hemska som pågår mot 

barn. Jag sätter personligen en stor tilltro till Cecilia Malmström.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag håller just på att läsa en bok om den italienska och 

katolicismens manschauvism. Det är sannerligen så att det finns mycket 

att göra i den här branschen, otroligt mycket, man tror inte det är sant 

hur det ser ut i världen och Europa. Men vi har mycket att sopa framför 

egen dörr också. 

Jag har två frågeställningar i anledning av processerna hittills och ef-

terkommande process. Den första gäller hittillsvarande process. Om jag 

hörde rätt så sade ministern att landskapsregeringen har hörts av riks-

dagen. Hörde jag rätt där? Eftersom det är en regeringsproposition som 

ligger till grund för det här, med ändring i flera lagar inklusive en blan-

kettlag som gäller också på Åland, så har man inte hörts i processen i re-

geringen? 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Som jag har uppfattat det så är det riksdagen som vill att 

landskapsregeringen ska ge ett utlåtande. Propositionen har ju gått re-

dan. Så är det.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Uppenbarligen har vi ännu ett fall där man har bortsett 

ifrån självstyrelsen i regeringens behandling av det här ärendet. Jag 

hoppas att lagutskottet kan ta reda på hur det är och om vi har orsak att 

reagera i det sammanhanget. 

När det gäller de ändrade lagarna i samband med konventionen som 

ligger i riksdagen så är en lag klientens ställning och rättigheter inom 

socialvården som är central också för vår del och där vi har blankettlag-

stiftning. Kan ministern redogöra för huruvida den per automatik träder 

ikraft i landskapet efter att den är antagen i riket eller om vi måste vidta 

några lagstiftningsåtgärder själva. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Med reservation för att inte jag har alla paragrafer och all-

ting på plats, så när det gäller barnskyddslagen så är det en blankettlag 

och den regleras automatiskt. Om jag kommer ihåg rätt när det gäller 

patient- och klientlagstiftningen så har vi vissa avvikelser. Där måste vi 

analysera och det är ett arbete som vi gör. 

Det som vtm Gun-Mari Lindholm tog upp att det bara Danmark som 

har satt konventionen ikraft ännu så tror jag beror på att man inte har 

lagstiftningen i skick helt enkelt. När det gäller den här konventionen så 

är det en delad behörighet. Finland har en behörighet och Åland har en 

liten del av behörigheten. Till den del Finland har behörighet så har 

landskapsregeringen inte haft någonting att avvika från de ställningsta-

ganden och de planerna som man har i Finland. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Det var ett mycket informativt och intressant anförande som 

minister Katrin Sjögren höll. Vi fick veta mycket om den samverkan som 
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finns mellan olika myndigheter i landskapet bland annat barnahusmodellen 

som är ett verkligt bra sätt att jobba på. 

Det som ändå oroar mig är hur den här konventionen ska efterlevas på 

Åland och arbetet med att förhindra att nya sexbrott mot barn och unga sker i 

landskapet.  

Vi vet att det i fjol var 16 anmälningar som rörde våldtäkt, 4 fall av sexuellt 

utnyttjande mot barn och sedan misshandel.  

Det måste finnas resurser sade minister Sjögren. Så är det, det måste också 

finnas resurser lokalt hos vår polismyndighet. Det var därför jag också i mån-

dags ställde en del frågor till kansliministern Eriksson för att få någon slags 

klargörande. Hur tillräckliga är de resurserna hos polisen idag och hur kan 

den här konventionen efterlevas? Hur högt prioriteras sexualbrott mot barn? 

Man säger ifrån polisens sida att det är väldigt många vuxna ålänningar 

som just nu i denna minut sitter och titta på barnpornografi på nätet. Det 

krävs också både kunskap och tid för polisen att följa upp det här och få fast 

förövarna. 

En reflektion som jag gjorde angående minister Sjögrens anförande beträf-

fande de som begår sexbrott, att man kan inte se det på dem. Finns det t.ex. 

någon policy i landskapet som förbjuder porrsurfande på arbetstid på land-

skapets datorer? Det skulle vara bra att få ett klargörande om det finns någon 

sådan uttalad princip att man inte ska göra det.  

Minister Sjögren pratade om att hon särskilt sätter sin tilltro till EU:s 

kvinnliga kommissionärer om resursfördelning. Man behöver vända sig till 

alla, i synnerhet till manliga politikerna inom EU i alla medlemsstater och på 

alla nivåer. Jag tycker att det är männen som nu verkligen borde stiga upp 

här och hålla anföranden. Jag ser att det kommer två män efter mig som ska 

hålla anförande. Tack, herr talman. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Landskapsregeringen har en IT-policy. Jag ska gärna åter-

komma, jag kan inte nu exakt säga vad det står i den. 

Landskapsregeringen har också en policy som blev lite förlöjligad och 

hånad. Vid tog en sådan policy att bokning av hotellrum när det gäller 

tjänsteresor så får det inte vara hotell som har porrkanaler. Det ställde 

till en del problem kan jag säga. Det var ganska få hotell på vissa större 

orter som inte hade porrkanaler. Men det finns en policy för det också.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Jag tycker det är en väldigt förtjänstfull policy att bara boka hotell som 

är sanerade från sådant otyg. Det är också jättebra att man verkligen 

försöker efterleva den här policyn. Jag väntar med intresse på hur poli-

cyn ser ut när det gäller surfandet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Roger Eriksson 

Herr talman! Det här ärendet som vi handlägger nu är synnerligen viktigt och 

angeläget. Jag ska ge några kommentarer både från min tjänst som kanslian-

svarig och från mitt tidigare yrkesliv, rättsväsendet. Det gläder mig att det här 

är en framställning från republikens president och att lagtinget debatterar 
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den här frågan så här aktivt. För det visar, kära kollegor, att ni tar det här på 

allvar. Det är precis det som jag vill att ni ska göra. Vi har alla möjligheter att 

få ett bra resultat för Åland.  

Mitt anförande här kommer mest att röra sig från mina tidigare erfaren-

heter och erfarenheter inom mitt ansvarsområde, kansliavdelningen. Det blir 

en liten lokal anknytning. Som ni kommer att märka när jag är färdig så har 

vi det ganska bra förspänt på Åland. Därmed inte sagt, herr talman, att den 

här brottsligheten inte förekommer här, tyvärr gör den det. Med många erfa-

renheter från arbetslivet så har jag blivit lite besviken över att det faktiskt 

finns så här mycket kriminalitet på Åland som det faktiskt finns. Samhället 

har nog ställt upp väldigt mycket, vågar jag påstå. 

Om man utgår ifrån polisens möjlighet att kunna jobba med de här barn-

pornografibrotten så har polisen redan i dagsläget en person som har en 

grundutbildning som kriminaltekniker inom IT-brott. Man har nyligen ingått 

ett avtal med en IT-konsult för handläggning och för att kunna surfa på nätet 

och fiska upp dessa brottsliga gärningar. Det här är ett väldigt svårt och tek-

niskt omfattande område. Polismyndigheten behöver kompletterande utbild-

ning och hela tiden följa upp vad som sker på området.  

I dagsläget har polismyndigheten två specialutbildade barnutredare, dvs 

utredare som utreder brott där barn är offren. Det här ingår i barnhusmo-

dellen, som jag gärna vill redogöra för lite senare. De här utredarna har kom-

petens på området våld i alla former som riktas mot barn. Även här måste 

man hela tiden följa utvecklingen och forskningen som de facto finns på om-

rådet. Den här brottsligheten är väldigt psykiskt ansträngande för dem som 

jobbar med de här frågorna. De här konstaplarna, både manliga och kvinnlig, 

behöver också handläggning och olika stöd för att orka med det här. Dagligen 

tittar de på samhällets avigsidor faktiskt.  

Herr talman! Lite mera om barnhusmodellen. Jag har här ett kompendium 

som är väldigt bra. Det här är en samordning för alla myndigheter på Åland 

som ska användas vid misstanke om våld mot barn. Själva motorn i det här 

arbetet är faktiskt Åland polismyndighet. Jag vågar påstå att Ålands polis-

myndighet verkligen visar framfötterna och har gjort ett väldigt bra arbete. 

Här är barnet i centrum. Vid misstanke så samarbetar polisen, kommunens 

socialkanslier, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomsverksam-

heten vid ÅCA och åklagarmyndigheten. Även i egenskap av åklagare har jag 

kommit i kontakt med det här. Här är barnets bästa i centrum. Den här mo-

dellen har visat sig väldigt bra. Åland är faktiskt föregångare på det här om-

rådet. Vi och ni kan sträcka på oss lite, faktiskt.  

Sedan har också landskapsregeringen en ansvarsgrupp för kvinnofrid. 

Även med den gruppen har jag arbetat med i mitt tidigare yrke som åklagare. 

Den här gruppen leds av lantrådet. Här ska man utbyta kunskaper och erfa-

renheter och bygga upp handlingsplaner för bemötande av offer och förövare 

och mycket annat som är väldigt viktigt inom det här området.  

Herr talman! Jag vill visa att landskapsregeringen också tar sitt ansvar. 

Sedan finns det en strategikommitté som tillsattes för landskapsregeringen 

och leds av chefen för jämställdhetsfrågor. Där ska man utreda en övergri-

pande strategi för det åländska arbetet gällande våld i nära relationer. Det här 

gäller också våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld. Tyvärr har 

våldet inte några gränser till ålder eller kön, våldet sträcker sig över hela 

samhället. 
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Landskapsregeringen har tagit ett helhetsgrepp om de här frågorna.  

Sedan har vi ATV, alternativ till våld. Det projektet, alternativ till våld, in-

leddes i Oslo år 2002. Jag kan upplysa om att jag också har deltagit i den här 

utbildningen i egenskap av åklagare. Det var professionella terapeuter som 

startade utbildningen. Man ska diskutera med männen som har det här våld-

samma beteende. Målsättningen är att man ska lära sig att förstå att det här 

inte är rätt.  

Tyvärr är det så, herr talman, att våld som begås inom familjer, riktade 

mot kvinnor och barn, ofta är avvikande från det så kallade vanliga våldet på 

är gatan. I vanliga misshandelsförhållande är ofta en eller bägge parter beru-

sade. Inom hemmen kanske ingen är berusad, vilket är synnerligen bekla-

gansvärt. Så det här är ett stort problem som bör åtgärdas.  

Projektet ATV, alternativ till våld, man kan säga att Åland utgör ett pion-

järområde inom Norden och även i Europa. Själva grundtanken är att få män 

att avstå ifrån att utöva våld.  

Herr talman! Vi har RKC-samarbetet, rikskvinnocentrum, nuvarande NCK. 

Det projektet med stödtelefonlinjer för utsatta kvinnor inleddes 2005.  

Avslutningsvis kan jag nämna att framgångsfaktorer för kvinnofridsarbete 

är att sjuk- och hälsovårdpersonalen, socialtjänst, polisväsendet och rädd-

ningstjänst involveras. Det är dessa instanser som akut kommer i kontakt 

med den här problematiken.  

Projektet som vi hade inom kvinnovåld, där jag också en gång i tiden var 

med i egenskap av åklagare, hade en utbildning, ett program som man gick 

igenom och sedan var det utvärdering. Det visade sig sedan senare att Ålands 

polismyndighet var i topp med kunskap, förståelse och insikt i brottsligheten 

och hur man ska tackla den. Det kan vi också på Åland sträcka på oss för.  

Det har nämnts tidigare här i debatten, jag vill bara ge mitt stöd till tal-

männens initiativ med lagstiftningsåtgärder. Det har jobbats mycket med 

Fredsinstitutets traffickingprojekt. Jag sitter med i styrelsen i Central Baltic 

och jag har jobbat och lobbat mycket för att Fredsinstitut skulle få det här 

projektet. Fredsinstitutet gör det alldeles utmärkt. De här visar att det 

åländska samhället tar de här frågorna på allvar. 

Angående globaliseringen och Internet så måste vi titta på vilka sidor våra 

barn och ungdomar surfar på. Vi måste upplysa våra barn och ungdomar om 

nätetikett och upplysa i skolan om vad som är bra och vad som inte är bra. 

Herr talman! Med de här orden vill jag avsluta mitt anförande. Jag vill på-

peka att de åländska myndigheterna, polismyndigheten, verkligen är på vå-

gens framkant i det här verkligt viktiga arbetet.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Vi fick en väldigt lång redogörelse för allt vad som görs på 

Åland när det gäller våld mot kvinnor men också när det gäller sexual-

brott mot barn.  

Anser ministern att det finns tillräckligt med resurser i dagsläget när 

det ska sparas på förvaltning? Har polisen tillräckligt med resurser att 

fortsätta arbetet så att man inte dra ner på fortbildning när det gäller de 

specialutbildade poliserna? Räcker pengarna till? 
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Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Pengarna måste räcka till. Det här är ett prioriterat om-

råde. Det står i vårt handlingsprogram, i våra budgetskrivningar, att re-

lationsrelaterat våld är prioriterat område. Det har i dagspressen kom-

menterats ett enskilt ärende, det är polisens egen operativa avdelning. 

Jag har sagt ifrån min stol att brott mot barn är prioriterade. Det får inte 

på något vis kringgås i prioritetsordningen. Då måste det lyftas upp. Jag 

har personligen meddelat polismyndigheten hur vi ser på det. 

Jag citerar ur budgeten som ni i lagtinget just antog; "en fortsatt 

satsning på IT-relaterad brottslighet ska göras så att myndigheterna 

har beredskap att söka och säkra bevis inom området." Det har ni just 

antagit i lagtinget. Med det här vill jag visa att den här brottsligheten 

måste man fortsättningsvis bekämpa. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Det som minister Roger Eriksson avslutade med, att det är hans 

uppfattning att den åländska polisen är på vågens framkant och att barnhus-

projektet fungerar så bra, tyder på att ministern inte riktigt vet hur det funge-

rar i praktiken, men det är en annan femma. 

Ltl Carina Aaltonen sade att hon var nyter på hur de manliga talarna skulle 

tackla den här frågan. Det finns ju manliga och kvinnliga debatter. Orsaken 

till att jag begärde ordet var att jag märkte att det här höll på att tangera att 

bli en typisk kvinnlig debatt.  

Tar vi fasta på detta som den här konventionen handlar om, skydd för bar-

nen, så är män och kvinnor lika mycket föräldrar båda två, det borde enga-

gera lika mycket.  

Jag håller med om det som har sagts att det här är ett stort problem och att 

det inte så ofta blir en politisk diskussion om det. Varför är det så? Jag tror 

att det kan bero på att det är svåra frågor. Orsaken till att män är osynliga i 

den här typen av debatter är att männen får lite rollen som förövare på sig 

och det är synd. Männen blir ofta kollektivt skuldbelagda. Jag tyckte att ltl 

Barbro Sundback lite tangerade det faktiskt och det möter många genom att 

bli tysta och det är ju också synd för det är en viktig fråga. Jag tycker att det 

har varit en bra debatt, speciellt vtm Gun-Mari Lindholms anförande var 

mycket bra. 

Jag vill också säga någonting i den här debatten för att visa att jag som 

man inte accepterar den här typen av brott och därför vill jag aktivt ta del och 

arbeta för det som konventionen vill uppnå, dvs skydd av barn som blir ut-

satta för övergrepp. 

Herr talman! Straffpåföljden för den här typen av brott är inte riktigt vad 

den borde vara. Det har gjorts utvikningar, jag vill också göra det för man kan 

exemplifiera det ganska bra när det gäller övergrepp mot kvinnor. Det ini-

tiativ som talmannen har tagit och de upprop som har gjorts på nätet tycker 

jag är bra båda två. Jag stöder dem och jag har tagit del i båda delar. 

Det som jag tycker är än mera viktigt är att vi har behörighet här på Åland, 

så att vi kan utforma regler, straff och påföljder utgående från de värderingar 

som gäller här på Åland och inte de värderingar som gäller i Finland.  
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Det här lär väl igen uppfattas av några som stark självstyrelsepolitik, att 

allt som kommer västerifrån är bra och det som österifrån är inte bra. Men 

enligt mitt synsätt förekommer det på den finska sidan en lätt förlegad syn på 

den här typen av brott, t.ex. att brottsoffret ska stå för bevisbördan. Medan si-

tuationen i Sverige är helt annorlunda. Kanske sanningen ligger någonstans 

mitt emellan. Notera, värderade kollegor, att jag säger att kanske sanningen 

ligger någonstans mittemellan. Därför tycker jag att det skulle vara väldigt 

viktigt att vi kunde sköta de här frågorna utgående ifrån de värderingar som 

gäller här och inte de värderingar som gäller i det finska samhället.  

Om vi kopplar tillbaka till Europarådets konvention om skydd för barn mot 

sexuell exploatering och sexuella övergrepp, oavsett att jag i många samman-

hang pratar om egna åländska lösningar och egna värderingar så går det inte 

det här sammanhanget. Barnpornografi och den typen av brott är gränsöver-

skridande genom Internet. Just därför är det Europarådets konvention så 

viktigt. Vi kritiserar ofta Europapolitiken här i Ålands lagting, vi är alltid kri-

tiska men i det här sammanhanget vill jag framhålla att jag tycker att det är 

mycket bra. Det är mycket bra att man får ett gränsöverskridande arbete mot 

de här frågorna.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det är bra att man engagerar sig i det här från alla 

håll och kanter och att oppositionen och regeringspartierna är väldigt 

eniga i den här frågan. Där kan vi verkligen gå starkt framåt. 

Jag begärde replik angående detta med omvänd bevisbörda, som man 

tydligen hävdar att finns i Sverige. Jag förstod inte riktigt tolkningen att 

man ska bevisa att man är oskyldig? Det är något helt nytt begrepp som 

jag inte känner till. Jag skulle gärna vilja höra lite närmare vad det 

handlar om och vilket sammanhang det kan vara. Handlar det verkligen 

om barnpornografibrott, att man ska bevisa att man är oskyldig?  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag kanske uttryckte mig otydligt. Jag sade att flera har gjort utvikning-

ar när det gäller brott mot kvinnor och övergrepp mot kvinnor. 

Bevisbördan är, enligt mitt förmenande efter åtta år som nämnde-

man, att i finsk lagstiftning så är det ganska mycket den som blir utsatt 

för övergreppet som får bevisa att det faktiskt förekom övergrepp, me-

dan det på den svenska sidan är helt annorlunda. Men notera att det inte 

gäller brott mot barn. 

För övrigt är jag, i likhet med Åke Mattsson, också glad över att rege-

ringspartierna och oppositionen kan ha en gemensam syn över gränser-

na, som brukar vara så tydliga annars.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag tyckte det var viktigt att man inleder med det, 

annars kanske det uppfattas som om man har olika uppfattningar om 

det. Det är mer ett förtydligande i resonemanget som man är ute efter. 

Jag har sett så pass många som har blivit oskyldigt anklagade och 

också befriade tack vare tillfälligheter i de här sammanhangen. Sanning-

en har kommit fram genom mer eller mindre tur. Det är viktigt att man 

inte lägger alltför stor bevisbörda på att man ska bevisa att man är 
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oskyldig för då är vi väldigt illa ute i vår lagstiftning. Då har vi problem, 

tror jag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Män blir tystade i debatter som den här, menar ltl Anders 

Eriksson. Det är nog sällan som män i den här salen blir tysta, ta till ex-

empel en jordbruksdebatt eller en debatt om skärgårdstrafiken. Män vill 

aldrig se sig själva som en del av ett kollektiv. De vill inte ta på sig påför-

andet av kollektiv skuld. Det är kanske en del av orsaken att man lutar 

sig tillbaka och säger att det här har ingenting med mig och mina vänner 

att göra. Istället borde flera män ställa sig upp och göra som ltl Anders 

Eriksson, ta avstånd från sexuellt våld och sexuellt utnyttjande av barn. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Talman! Jag vet inte riktigt om den här repliken var riktad mot mig. 

Med mitt anförande ville jag visa att jag som man inte accepterar den 

här typen av brott. Jag vill också säga, som man, att jag accepterar inte 

att män blir kollektivt skuldbelagda för den här typen av brott, även om 

det tyvärr är män som står för den här typen av övergrepp och det är jag 

den första att beklaga.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Det är väldigt, väldigt vanligt att kvinnor ofta behandlas som ett kollek-

tiv medan män absolut inte kan acceptera det. Det kanske är nyttigt att 

som man får känna av den här diskussionen, där man kollektivt blir på-

förd en skuld. Det här är någonting som många män gör mot kvinnor 

och barn. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag håller inte med om det sista som ltl Aaltonen sade. Jag tycker att de 

här frågorna, sexuella övergrepp, är för viktiga för att man ska hemfalla 

åt någon typ av feministisk debatt om vad män säger och vad kvinnor 

säger. Vi borde gemensamt, män och kvinnor, säga att vi inte accepterar 

det här och det var det som jag ville säga i mitt anförande. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! I likhet med kollegan Åke Mattsson så förundrade jag mig 

också över ltl Anders Erikssons anförande om omvänd bevisbörda i Sve-

rige. Det måste nog basera sig på ett misstag. I straffrätten åligger det 

alltid åklagaren att anföra bevis och föra talan. Jag kan tänka mig att ltl 

Anders Eriksson avser diskussionen i Sverige om den misslyckade ter-

men samtycke, det som egentligen rätteligen ska heta frivilligt deltagan-

det. Ett sexuellt umgänge kan ju inte vara, bara i normalfallet, en fråga 

om samtycke eller uteblivet sådant. Frivilligt deltagande i den rätta ter-

men är en diskussion, ltl Anders Eriksson. Det är långt ifrån klart att 

Sverige vågar ta steget fullt ut där enligt riktlinjer från en dom i Europa-
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domstolen för ganska länge sedan, som i och för sig är tolkningsbar. Den 

här diskussionen är viktig, den måste gå vidare men det är också ganska 

viktigt att vi har reda på begreppen, för det här handlar om juridiskt fin-

lir.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det sistnämnda så tror jag också att det skulle vara bra om 

vtm Gunnar Jansson, i likhet med flera män, säger vad de accepterar 

och inte accepterar istället för att ägna sig åt juridiskt finlir. 

När det gäller detta med samtycke eller frivilligt deltagande, visst det 

är en diskussion som sker i Sverige. Enligt mitt förmenande är det ändå 

en diskussion som aldrig skulle ske i Finland just p.g.a. att det är andra 

attityder som råder i det finska samhället än i det svenska samhället. Det 

var det som jag ville peka på.  

Jag ville också peka på vikten av att vi har en behörighet här på 

Åland, att vi kan hantera de här frågorna utgående från de värderingar 

som gäller i detta samhälle. Det var det som är pudelns kärna i mitt an-

förande. Jag ville icke ägna mig åt juridiskt finlir. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Jag vill på inget sätt hemfalla åt gräl i en sådan här oer-

hörd viktig fråga.  

Min ståndpunkt är alldeles klar. Jag har varit så länge med inom 

rättsväsendet också att jag vet vad vi talar om och att juridiken gör sitt. 

Den repressiva domstolshanteringen räcker inte till. Det är den preven-

tiva förebyggande verksamheten, som konventionen de facto mest satsar 

på, som är den klart viktigaste. I efterhand kommer repressionen. Som 

jag har sagt tidigare; alla problem löses bäst genom att förhindra att de 

uppkommer. Men när de har uppkommit så står jag naturligtvis på de 

svagares sida, det har jag alltid gjort. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

I de bästa av världar så tror jag att vi alla i denna sal kan förenas med 

vtm Gunnar Jansson, vi vill undvika att den här typen av brott uppstår. 

Men tyvärr uppstår de och det är ju det som man måste hantera. 

Igen, det som jag ville säga och som jag känner mig lite främmande 

inför, är att kvinnor, som offer för ett övergrepp, ganska långt ska be-

höva bevisa att ett övergrepp har skett, enligt mig. Det tycker jag att är 

fel.  

Samtidigt, vtm Gunnar Jansson, är jag den första att erkänna att det 

här är oerhört svåra frågor. Vi är många som känner till att det också fö-

rekommer okynnesanmälningar av den här typen av brott. Det behöver 

alltså inte vara ett brott, det kan vara en okynnesanmälan. Ska man då 

per automatik vara skyldig så är det heller inte acceptabelt. Frågan är 

var vi vill lägga tyngdpunkten. Jag vill lägga tyngdpunkten på det sättet 

som jag sade i mitt huvudanförande. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Anders Eriksson påstod att den åländska mo-

dellen, barnhusmodellen, inte fungerade och att jag i verkligheten inte 

känner till hur det ligger till. Det uttrycket får han stå för själv. Jag vill i 

alla fall försvara den här modellen. Det har fungerat väldigt bra i det 

åländska samhället. Förstås är ingenting perfekt och fullkomligt. Men de 

på signaler som jag har fått, både som politiker och tidigare i rättväsen-

det, så har polisen, socialförvaltningen, barnskyddsmyndigheterna, so-

cialarbetarna och anhöriga varit väldigt nöjda med barnhusmodellen. 

Den modellen beaktar barnets bästa, det visar sig fungera och det är ett 

bra sätt att reda ut de här brotten.  

Uppenbarligen har vi olika uppfattningar och olika källor. Generellt 

sett har det här systemet visat sig vara riktigt bra. Vi kan faktiskt vara 

stolta på Åland över att vi har det här. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Johan Ehn 

Talman! Den här diskussionen började rätt bra, tyckte jag. Men under dis-

kussionens gång har den dragit iväg till någonting som jag inte riktigt känner 

mig särdeles bekväm i. Jag hade överhuvudtaget inte tänkt begära ordet i den 

här debatten, men när man samtidigt får höra att om man inte deltar i en de-

batt så är man inte engagerad i frågan eller tycker inte att det är en viktig 

fråga osv.  

För egen del har jag konstaterat att det här är en framställning från repu-

blikens president, där vi ska ge vårt bifall till att den ska träda ikraft även på 

Åland. Jag har bekantat mig med den och konstaterat att det här är någonting 

som jag tycker att är bra och det är i rätt riktning. Att jobba med de här frå-

gorna är någonting som vi måste göra ständigt och jämt. Jag tror inte det rå-

der något tvivel om att vi är väldigt, väldigt eniga i den här salen om att det 

här är ett avskyvärt problem. Jag tror heller inte vi kommer någonstans ge-

nom att försöka skuldbelägga varandra i den frågan. Det viktiga är att faktiskt 

försöka komma till lösningar av problemen. Konventionen ger ett antal såd-

ana förslag till lösningar som framförallt ligger på den preventiva sidan, vilket 

stöds helt och hållet från den frisinnade gruppens sida. Om vi hade haft 

andra åsikter så hade vi säkert gått upp och sagt det. Men vad jag har hört här 

i debatten så är vi alla helt och hållet eniga bakom det här och vill föra det här 

vidare på bästa möjliga sätt.  

Jag är mycket förvånad över att sedan få höra att om man inte går upp och 

säger någonting i den här frågan så skulle man vara av en annan åsikt. Jag 

har lärt mig den principen att den som tiger samtycker. 

Sedan kan man generellt säga att jag tror att med en utvecklad självstyrelse 

hade vi kanske varit betydligt längre i den här frågan också. Vi hade kunnat 

föra den här frågan vidare utgående ifrån de behov som vi har i det åländska 

samhället. Nu är vi bundna till hur man har drivit de här frågorna på finskt 

håll.  

Det är väl kanske på det sättet, som framkom här i något anförande tidi-

gare, att man kanske inte har legat på vågens framkant vad gäller att ta tag i 

de här frågorna. Jag tror faktiskt att det åländska samhället är betydligt mera 
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öppet vad gäller den biten. Vi hade antagligen drivit frågorna längre framåt. 

Det här var en personlig reflektion som jag gärna också ville dela med mig av 

här. Tack, herr talman.   

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Jag vill i alla fall ta avstånd från min sida angående utta-

landet att om man inte säger någonting så skulle man inte engagera sig i 

frågan. Så har jag absolut inte menat det, om det var riktat till mig. Där-

emot så är det väldigt viktigt att också män tar del i den här debatten. 

Tidigare var det kvinnor som var i majoritet på talarlistan, så nog blir 

man lite fundersam. Är inte det här också en fråga som angår män i 

Ålands lagting?  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Den här frågan angår män, kvinnor och alla oss som sitter 

här, precis som alla frågor som ligger på vårt bord. 

Vi kan konstatera att vi har diskuterat den här frågan i drygt en 

timme. Det är ganska sällan som den tiden går åt att diskutera republi-

kens presidents framställningar. Jag kan inte förstå den diskussionen 

om att vi skulle tycka att det här är en oviktig fråga. 

Jag hade inte tänkt gå upp. Jag kände att det här är ett förslag som jag 

omfattar helt och hållet och därför hade jag ingen orsak att gå upp och 

säga någonting i det fallet. Däremot ska det inte råda tvivel om att även 

jag tycker att det här är viktiga frågor. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Anledningen till att jag tog upp behovet av att män också skulle behöva 

säga någonting var att minister Katrin Sjögren här vädjade till EU-

kommissionens kvinnliga kommissionärer att tilldela resurser. Man kan 

inte bara rikta sig till en del av EU-kommissionen. Man måste väl då 

rikta sig till alla.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag tror att det borde framgå med all önskvärd tydlighet 

att jag ser att vi ska göra den här frågan gemensamt, vare sig kvinnor el-

ler män enskilt kan göra någon skillnad i den här frågan. Ska vi göra 

skillnad så gäller det att vi jobbar gemensamt med de här frågorna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag vill ge mitt erkännande till det som ltl Johan Ehn 

har framfört. Jag kom av mig lite här, för det är sällan som vi överens, 

men vi har tydligen varit det flera gånger just nu. 

Kanske vi får ta till oss av det som också har framkommit, att det är 

viktigt att man går upp och säger någonting kort. Jag var också lite nega-

tiv till det. Det är bra att Johan Ehn tog tillfället i akt och framhöll att 

man står bakom det här. Jag har samma inställning, det är lätt att man 

tänker att det är så självklart, det är ett förhatligt brott och det riktar sig 

lika mycket mot män som mot kvinnor. Det är män som är förövarna 

men offren är väldigt ofta också pojkar. Det verkar som det är ett kvin-
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noproblem, att kvinnorna blir utsatta. Jag vill nog hävda att pojkarna li-

der minst lika mycket som kvinnorna som blir kränkta som barn, det ska 

vi ha klart för oss här.  

Det är bra att man tog tillfället i akt och gick upp och lyfte den här 

frågan. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag hör till dem som tycker att det kanske inte bara är här 

i talarstolen som man visar på hur man ser på saker och ting. Det är väl 

också att föregå med gott exempel och tala i andra forum kring de här 

bitarna och där kunna ta ställning för och emot saker som man tycker 

att är fenomen i samhället som bör stödas eller, som i det här fallet, bör 

uttalas negativ syn på och försöka göra allt för att förhindra. Jag brukar, 

i de allra flesta fall som också rör lagtinget, göra på det sättet att de 

gånger jag går upp är när jag har annan åsikt än det förslag som ligger. 

Jag tycker att det är det som är mera fruktbart. Att stå här uppe och en-

bart rikta beröm till att det förslag som ligger är bra och att jag inte har 

något ändringsförslag, det för inte ärendet vidare. Det är ju när vi har 

lite olika åsikter som man kan föra ärendet vidare genom att uppta tid 

för diskussion.  

Naturligtvis förstår jag också att det är viktigt att vi män ställer oss 

upp och tar avstånd ifrån de här bitarna. Jag kanske inte kan känna att 

jag ska behöva ta skuld för att jag inte råkar tala om ärendet ur den här 

talarstolen, men nu är det gjort. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Det är viktigt att vi som män tar avstånd ifrån det. Sedan tror jag vi 

kanske kan vara överens om att för den sakens skull behöver man inte 

känna någon kollektiv skuld för att man är man. Det resonemanget kö-

per jag definitivt inte. Jag anser inte att, för att jag är europé, att jag tar 

ansvar för vad européerna gör och vad Getaborna gör eller vad ålän-

ningarna gör. Indelningen i olika grupperingar är inte det centrala för 

mig. Vi är alla människor med olika värderingar, tankar och fundering-

ar. Män och kvinnor är en indelning, men det finns många andra indel-

ningar som är lika centrala. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! I det här fallet verkar ltl Åke Mattsson och jag ha helt 

samma åsikt. Jag tar avstånd ifrån de här sakerna utgående ifrån mig 

som människa och individ och inte utgående ifrån att jag är man, Mari-

ehamnare eller europé eller någonting annat. Det är jag som individ som 

tycker att det är någonting som är avskyvärt och som ska bekämpas.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag är mycket glad över att vi har haft en sådan här genomgående 

debatt om den här lagframställningen och konventionen. Nu råkar det sig att 

det är flera av oss som har läst den väldigt bra. Man blir ju skraj och tänker 

att alla andra som passerar genom lagtinget och som vi inte läser, vad står det 

månne i dem?  
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Den här framställningen är det flera som har läst. Jag är väldigt glad över 

det. 

Jag glömde en sak när jag var upp förra gången och därför begärde jag or-

det en gång till. Ofta tänker man att man skulle vilja engagera sig mera, att 

man skulle vilja göra någonting verkligen konkret och man skulle vilja göra 

någonting som gör skillnad. Därför vill jag uppmana och kanske samtidigt 

också utmana både er som privatpersoner men också när ni i uppdrag från 

lagtinget som lagtingsledamöter åker ut på olika uppdrag också nu inför det 

stundande sportlovet, att man använder sig av researrangörer som har under-

tecknat ECPAT uppförandekoderna. Man ska ha verksamhetsprinciper mot 

barnsexturism, man ska visa på åtgärder som har vidtagits och personalen 

har en anmälningsplikt att anmäla vid misstanke.  

Jag tror att det här är ett sätt att konkretisera all lagstiftning som finns i 

det här paketet. Jag tror att det kan vi göra oavsett om man är ung eller 

gammal, man eller kvinna eller om man är i majoritet eller opposition. Man 

tar ett aktivt beslut och tar ställning emot någonting och det är någonting 

som faktiskt har betydelse och gör skillnad. Jag uppmanar er verkligen att 

tänka på det när ni bokar era resor. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag fick här den uppfattningen att om man inte säger någonting 

eller visar vad man tycker och säger vad man menar så är man i enlighet med 

den fördom som finns, dvs att alla män är si eller så, emotionella, irrationella 

och skyddar varandra och vad som har sagts här i lagtinget. 

Jag förstår mycket väl att ltl Johan Ehn som reagerade på det här. Jag 

känner mera den här uppgiften att en lagstiftande församling ska gå igenom 

de konventioner som finns och se till att de stämmer överens med våra lagar, 

våra uppfattningar, våra koder och vår moral. Jag har väldigt svårt att se det 

faktum att endast Anders Eriksson, endast Johan Ehn, endast Åke Mattsson, 

endast vtm Gunnar Jansson och jag själv som har varit upp tidigare i den här 

debatten, att man av detta ska dra slutsatsen att vi skyddar något kollektivt 

sådant beteende som andra här i debatten inte tycker att är bra. Jag måste 

nog säga att den superfördomen, att det bara är man själv som inte har för-

domar, rimmar väldigt illa med det ansvar som vi har här i lagtinget att för-

söka bedöma de här frågorna ur alla människors intresse.  

Det här gäller fruktansvärda övergrepp som vi känner till ifrån diskussion, 

massmedia och utvecklingen av Internet, att övergrepp och exploateringen av 

barn är någonting av det grymmaste som finns.  

Nu har vi möjlighet att ställas oss bakom en konvention. Det allra viktig-

aste när det gäller den här presidentframställningen är att det faktiskt står att 

det inte räcker med lagstiftning. Det ska också vara ett program för att för-

verkliga det hela. På det sättet tycker jag att den här presidentframställningen 

är bra därför att den tar upp många exempel t.ex. barnhusmodellen, som jag 

inte kände till i så mycket i detalj som det står i den här presidentframställ-

ningen. Det är alltså ett utmärkt exempel på hur man faktiskt kan jobba kon-

kret. Även om det är ett bra förslag att man ska följa en policy när man reser 

så är det också ett bra förslag att backa upp de krafter i samhället som faktiskt 

ägnar mycket energi, arbete och resurser åt att bekämpa sexuell exploatering. 

Jag ser fram emot att behandla den här presidentframställningen i lagut-

skottet och höra alla de personer som är involverade och se hur den här kon-
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ventionen ska utvecklas i framtiden. Framförallt ser jag fram emot den andra 

aspekten, hur vi förverkligar ett sådant system, ett sådant rättsväsende och en 

sådan institution som polisen och hälso- och sjukvårdsmyndigheterna så att 

man har det här förebyggande syftet i fokus. 

Talmannen 

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

Första behandling 

4 Ny finansförvaltningslag 

Lagutskottets betänkande (LU 8/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 21/2009-2010) 

Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan det väckas 

förslag om att ärendet skall remitteras till stora utskottet.  

Diskussion. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! En ny finansförvaltningslag har varit på tal länge. Det har fun-

nits olika meningar om hur stort behovet är av en sådan lag. På sätt och vis så 

fungerar ju vårt system på ett eller annat sätt. 

Syftet med den här finansförvaltningslagen är att modernisera hela syste-

met, hela ramarna för systemet. Det är frågan om en ramlag som sedan ska 

förverkligas genom förordningar och regler på en lägre rättsnivå. Det här ska 

medföra större flexibilitet och tydlighet. Man ska också se den här framställ-

ningen i belysningen av att man i förvaltningen internt håller på med ett ar-

bete för att effektivisera hela finansförvaltningen och budgeteringen särskilt, 

genom att göra ansvaret tydligare, öka kompetensen och sätta fokus på in-

formationsinnehållet. 

I lagutskottets betänkande för vi fram några synpunkter och några föränd-

ringsförslag som man kanske kan se som ett försök att tydliggöra vissa saker. 

Om vi först ser på budgeten som kanske är det viktigaste verktyget i finans-

förvaltningen. Det finns en uppdelning i olika kontotyper och anslagstyper 

som gör att det blir tydligare. Vi föreslår i paragraferna 28 och 29 en föränd-

ring i terminologin som betyder att vi skiljer på paragraf 28, den interna kon-

trollen och paragraf 29, den interna styrningen. Om man enkelt försöker för-

klara det, så är kontrollen att man följer upp och ser att systemen fungerar på 

det sätt som man har tänkt sig. Medan styrningen däremot är någonting som 

man gör för att sätta systemet i den riktning som man vill att det ska gå, dvs 

man styr. Kontroll är att man ser efter hur det har gått. 

Den här förändringen är delvis motiverad i utskottets behandling av att 

man i paragraf 29 kallade den person som för närvarande finns anställd för 

den interna styrningen finanscontroller. Vi har istället försökt benämna 

funktionen och inte själva tjänsten. Det kan vara svårt att hitta ett lämpligt 

namn på svenska för just den här tjänsten. Det är en sak som bör vara en in-

tern fråga för förvaltningen.  

När det gäller ett av lagförslagen här så är det paragraf 16, hälso- och sjuk-

vårdslagen som vi föreslår att stryks. Den förutsätter att det ska inrättas ett 

räkenskapsverk och att man då skulle dra in ÅHS i den verksamheten. Men 

det vill vi lämna öppet för vidare utredningar av omorganisation av hälso-och 
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sjukvården och att man ändrar lagstiftningen när räkenskapsverket finns på 

plats och ska genomföras. 

Herr talman! Ytterligare en sak som vi för in i utskottet gäller kanske den 

svåraste aspekten av hela finansförvaltningssystemet och det är tidsaspekten, 

hur man ska dela upp olika anslag och räkenskapsnoteringar över tid. Ef-

tersom det här är ett system i utveckling föreslår vi att man redan i nästa 

budget skulle särskilja investeringarna från driften. Det är principiellt viktig 

tycker jag och utskottet har den uppmaningen till landskapsregeringen. Se-

dan bör man gå vidare och reformera hela systemet så att investeringar och 

andra tidsaspekter kommer in i hela budgetsystemet, och att man sedan följer 

upp det här i bokslutet enligt de normer som finns här lagen. 

En viktig sak när det gäller finansförvaltningslagen är att det finns ett be-

slutsunderlag, en handlingsplan och ett informationssystem. Man ska alltså 

informera allmänheten och lagtinget. Man ska också ha det som ett besluts-

underlag för landskapsregeringen och för dem som ska utnyttja och använda 

den här budgeten. I lagen står det att man ska uppgöra en årsredovisning 

som samlar alla dokumenten och helheten, tidigare bokslut och landskapsre-

geringens berättelse. Det här innebär i praktiken att bokslutet kommer att 

behandlas av lagtinget som ett dokument och inte bara ges till kännedom. Det 

betyder att man får ytterligare ett underlag för kommande års budgetering. 

Man kan alltså dra slutsatser från bokslutet, som ska presenteras under vå-

ren, för att sedan dra upp ramarna inför nästa års budgetering. 

Herr talman! Finansförvaltningslagen är en ramlag. Därför har jag gjort en 

ganska kort presentation av vårt betänkande. Vi föreslår alltså inte några 

större förändringar. Det är förändringar i paragraf 29, det är preciseringar 

när det gäller investeringarna, tidsaspekten och det är förkastande av lagför-

slagen när det gäller ÅHS. Tack.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Ltl Erland sade i början av sitt anförande att den nya fi-

nansförvaltningslagen är en ramlag som förverkligas genom förordning-

ar och det stämmer, det håller jag helt och hållet med om. 

Jag noterade att finansutskottet är tveksam till det här, inte bara 

tveksam, man säger att det inte är önskvärt. Medan lagutskottet skriver 

att man omfattar finansutskottets betänkande, men man skriver inte ett 

ord om det i lagutskottets betänkande. Hur ser man riktigt på det i 

lagutskottet? Enligt mitt förmenande kom det inte fram i presentationen 

nu av betänkandet och inte kan man utläsa det i betänkandet heller. Det 

enda vi vet är att finansutskottet inte tycker att det önskvärt. Vad tycker 

lagutskottet? 

Ltl Olof Erland, replik 

Det som lagutskottet tycker i sin helhet finns sammanfattat i betänkan-

det. Det är ju den texten som lagutskottet omfattar.  Lagen är en ramlag 

och den omfattas av lagutskottet med vissa förslag till ändringar. Jag 

förstår inte vad problemet är för ltl Eriksson? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag måste tydligen hjälpa lagutskottets ordförande lite då. Finansutskot-

tet skriver så här i sitt utlåtande till lagutskottet; "förslaget innehåller 13 

förordningsfullmakter samt 3 fullmakter avseende landskapsrege-
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ringsbeslut. Detta är enligt finansutskottets uppfattning inte önskvärt 

med beaktande av att detta är en central lagstiftning med stor bety-

delse för lagtingets maktutövning." Nu upprepar jag min fråga: Omfat-

tar ltl Erland och omfattar lagutskottet detta som finansutskottet skri-

ver? Ja eller nej?  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Om finansutskottet anser att det inte är önskvärt så då har 

ju finansutskottet ansett det. Men finansutskottet föreslår ju inte någon 

ändring i lagstiftningen och inte heller att det skulle förkastas. Det vik-

tiga i utskottsarbetet är ju att man föreslår förändringar eller inte för-

ändringar. Inte har någon i utskottet heller föreslagit att vi i vår text 

skulle ta in det där som ett särskilt påpekande. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! I lagutskottets betänkande står det att man omfattar fi-

nansutskottets utlåtande och att man ser det som viktigt att redan i 

nästa års budget 2012, tydligt och klart, skilja mellan anslag för drift och 

investeringar. Det är ju väldigt bra.  

Sedan står det att nästa steg ska vara att införa en prestationsbaserad, 

budgetering inom en två till tre års period från lagens ikraftträdande. 

Sedan kommer det en brasklapp; "till den del en sådan är möjlig att ge-

nomföra". Vad menar lagutskottet att skulle vara omöjligt eller möjligt? 

Varför har man lagt in den här meningen i betänkandet? Vad avser 

lagutskottet?  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! När det gäller det första att det skulle införas en åtskillnad 

på drift och investeringar i budget för 2012, om det står där så var det i 

alla fall inte såsom jag tänkte det. Det kan hända att det är otydligt. Jag 

hade för mig att det förslag som jag lade var att det skulle införas i nästa 

budget, och det kan bli en tilläggsbudget. Då utgår jag ifrån att land-

skapsregeringen har möjlighet att göra ett första steg. 

Sedan när det gäller prestationsbudgetering om möjligt, så det är en 

formulering som kommer ifrån finansutskottet. Till den delen är det för 

kort tid att redogöra för här i en replik. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja, tack, det var ett bra förtydligande. Landskapsregeringen bör alltså i 

nästa budget, t.ex. i kommande tilläggsbudget, redan skilja mellan an-

slag för drift och anslag för investering. Det är i så fall en otroligt väl-

kommen utveckling. Den här senaste budgeten hade några skrämmande 

exempel som jag tror att inte någon gärna vill se igen. Det var ett bra 

förtydligande om att redan i nästa budget ska driften och investeringar-

na vara separerade.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Man får väl påpeka att skrämmande exempel är en subjek-

tiv bedömning. Jag har inte sett några skrämmande exempel. Däremot 
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har jag länge hävdat att det borde vara möjligt att göra den här separe-

ringen av investeringar och driften. Hur man gör det här stegvis är na-

turligtvis en resursfråga. Jag hoppas att det ska vara möjligt att göra det. 

Vi har alla nytta av det och det ger en bättre information. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Jan Salmén 

Herr talman! I den nya finansförvaltningslagen, som lagutskottet nu har be-

handlat, har det inte gjorts några stora ändringar i. Regeringen föreslår inte 

heller några riktigt stora förändringar i budgetstrukturen. Det hindrar inte 

regeringen och förvaltningen att övergå till prestationsprincipen som det står 

om här skrivningarna. Det har just diskuterats om tidtabellen för det. Finns 

det en vilja så går det nog att göra en förändring åt det hållet. Själv hade jag 

önskat en tydligare linje i skrivningen men det går inte att få fram.  

När det gäller den här förändringen, två till tre år så det kan vara svårt att 

till hundra procent övergå till en prestationsprincip till fullo. Jag ser som det 

viktiga att man har intentionerna att gå över till prestationsprincipen. 

Det är egentligen bara att sätta igång med en förändring på förvaltningssi-

dan, att komma till sådana saker som lagutskottets ordförande sade. Att för-

ändra detta med investeringar, det skulle vara bra om det kunde tas ifrån 

kostnadssidan och få det separerat. Det skulle underlätta både läsningen och 

beredningen av budgeten, tycker jag och de flesta som vi har hört i utskottet 

har haft den formuleringen.  

De här olika reservationsanslagen, nu kommer det ett EU-anslag till de här 

andra fasta anslagen, reservationsanslag och förslagsanslag. Jag tycker att det 

nästan är för mycket av dem redan. Ska man ha så här många olika anslag så 

måste det bli mycket tydligare än i dagens behandling, att man verkligen ser 

vad som döljer sig bakom de olika anslagen, att man kan utläsa hur mycket 

som har använts och hur mycket som man har disponibelt för nästa budget-

beredning. Nu har det ibland varit ganska otydligt hur de har använts. Jag 

hoppas på en förbättring när den här lagen kommer ikraft.  

Det är viktigt att både regeringen, lagtinget och folket lätt kan se och läsa 

en budget och jämföra med andra budgeter. Som det är nu så tycker jag inte 

riktigt att det är så enkelt alla gånger.  

Den här förändringen som vi hade föreslagit gäller paragraf 16, hälso- och 

sjukvården. Lagutskottet föreslår ett förkastande av det. Det är ju bra att man 

inte stiftar lagar som man inte tänker använda. Den dagen det kommer ett 

räkenskapsverk så är det säkert andra lagar som behöver ändras. I samband 

med detta så kan man möjligen förändra den här paragrafen inom hälso- och 

sjukvården. 

Ordförande från lagutskottet berörde också ändringen i paragraf 23 om 

controller. Vi konstaterade ju att finanscontroller är ett svenskt ord fast det 

låter lite engelskt. Så stor sak är det inte att ändra det till ett svenskt ord. Jag 

vet inte hur stor betydelse det sedan får till intern styrning. Vi får hoppas att 

det blir ett använt namn i framtiden.  

Jag hoppas att den här lagen nu kan börja användas. Det har visat sig att 

det är viktigt med en förändring av finansförvaltningslagen. Tack.  
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Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Budgetering av prestationsprincipen var ett av de stora 

diskussionsämnena under den möjlighet jag gavs att höras i lagutskottet 

och också i finansutskottet. Jag har själv uttalat att landskapsregering-

ens politiska målsättning är att det är den vägen som vi ska vandra. Vi 

ska införa det mera och mera. Jag tycker också att det är bra att lagut-

skottet, vid sidan av den principiella diskussionen, fokuserat på det som 

nog är det väsentliga, investeringarna och hur man ska belasta drifts-

budgeten. Lagutskottet har kommit fram till i sitt förslag att vi ska in-

leda med det. Jag har givetvis läst betänkandet. Jag har givit uppdraget 

åt min avdelning, finansavdelningen, att sätta i gång arbetet så att vi i 

nästa grundbudget ska kunna leverera i enlighet med beställningen. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Jag tackar för att finansministern vill sätta igång arbetet 

med förändringar så snabbt som möjligt. Det är bra. Själv ser jag inte 

bara investeringarna, utan är helheten. Men i synnerhet investeringarna 

ser jag gärna att man börjar med, om man inte klarar av hela paketet 

med en gång, för det är en viktig sak. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Det här är en av de allra viktigaste lagframställningar den här 

valperioden. Den här lagen är också en av de allra viktigaste författningarna 

när det gäller lagtingets organisation och gränssnittet mot landskapsrege-

ringen beträffande budgetering och uppföljning av budgeten. 

Den här framställningen har tyvärr inte riktigt fått det bemötande den för-

tjänar. Det har delvis att göra med att vi trodde nog, åtminstone jag och 

obunden samling och många med mig, att det skulle vara mycket mera i den 

här lagen. Den var väldigt enkel, med betoning på ramlag och väldigt få para-

grafer sist och slutligen. Det är ett stort problem, så pass stort att vi nu måste 

stanna upp och fundera på om vi verkligen ska lagstifta på det här viset. 

Om man backar tillbaka till våra grundvalar, vi har demokrati, folket väljer 

ett lagting istället för att alla ska vara här på läktaren och bestämma. Man ut-

ser 30 representanter, folkstyre. De här 30 personerna ska sedan organisera 

sin makt så att den ges vidare till landskapsregeringen och ännu längre ner 

till kommunerna. När det gäller den makt som man ger ifrån sig till den verk-

ställande makten, till regeringen, så är det väldigt viktigt att man kan följa 

upp den. Där kommer en annan ingrediens in, parlamentarismen, som gör att 

det ska finnas en majoritet som bestämmer och en minoritet som granskar 

och kommer med alternativ. Minoriteten granskar och kan granska och de 

garanteras insyn i förvaltningen, som garanterar ett system där man kan 

mäta politikens resultat och mäta målen osv.  

Det här är ett jätteviktigt instrument som de facto konstitueras i finansför-

valtningslagen. Då är det också viktigt att man har en balansgång mellan vad 

man sätter i förordning, vad man låter regeringsmakten själv bestämma om 

och vad man håller i parlamentets makt, i lag.  

I den här lagen är det på tok för mycket och vida förordningsfullmakter. 

Som finansutskottet konstaterar i sitt utlåtande så är det 13 förordningsfull-
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makter och dessutom 3 fullmakter för landskapsregeringsbeslut. Observera 

jag säger inte att det inte ska vara några förordningsfullmakter alls, det är 

många saker som är motiverade att vara i förordning. Men i nästan samtliga 

av de här 13 förordningsfullmakterna så är det rätt så mycket saker som man 

antingen borde sätta i lag eller definiera och begränsa de här förordnings-

fullmakterna tydligare. De är alltför fria för att man ska kunna säga att vi har 

kontroll över den delen av maktutövning som handlar om att budgetera och 

granska redovisningen och mäta politikens resultat.  

Man ska inte måla hin håle på väggen men redan idag utgör 10 mandat i 

lagtinget en majoritet i landskapsregeringen. Liberalerna har majoritet och 

kan stifta de förordningarna som man vill. Den här situationen kan bli ännu 

mera tydlig om det blir en minoritetsregering. Man ger alltför mycket makt åt 

alltför liten politisk kraft när man sätter sådana här saker i förordning. 

Det är säkert så att man inte har för avsikt att göra någonting sådant. Men 

vi vet aldrig, när vi lagstiftar så ska demokratin vid alla tidpunkter vara säk-

rad. Det är väldigt viktigt att se till det. 

Finansutskott säger rätt så skarpt i sitt utlåtande, jag kan läsa upp det: 

"Utskottet önskar inledningsvis uppmärksamma lagutskottet att lagförsla-

get är en ramlag med omfattande förordningsfullmakter. Förslaget inne-

håller 13 förordningsfullmakter samt 3 fullmakter avseende landskapsrege-

ringsbeslut. Detta är, enligt utskottets uppfattning, inte önskvärt med beak-

tande av att detta är en central lagstiftning med stor betydelse för lagting-

ets maktutövning. Detta gäller särskilt sådan bestämmelse som inte enbart 

handlar om landskapsregeringens interna förvaltning". Så avslutar finans-

utskottet; "utskottet uppmärksammar särskilt lagutskottet att beakta detta 

vid sin fortsätta med handling." Detta har lagutskottet inte beaktat kan man 

med fog säga. Eftersom man inte har gått in för att begränsa, ändra eller ta 

bort förordningsfullmakterna. 

Åtminstone för min del medför detta att lagutskottets arbete är undermå-

ligt till den delen. Det här är ett så pass allvarligt konstaterande ifrån finans-

utskottet att lagutskottet borde ha tagit det mera ad notam och tittat över de 

här förordningsfullmakterna, rett ut dem och förbättrat dem. Antingen skulle 

man ta bort dem, ersätta dem med lagstiftning eller begränsa dem med tyd-

liga ramar. 

Herr talman! Som lagen nu föreligger så är det här så pass allvarligt att för 

mig finns inget alternativ, om den inte ändrar i tredje behandlingen, än att 

föreslå att den förkastas.  

Men, vi har fortfarande möjligheten, vilket jag föreslår härmed, att först 

begära ett nytt betänkande ifrån lagutskottet enligt lagtingsordningen 53 § 2 

mom. Jag tycker att lagutskottet borde få en andra chans att titta på det här 

och reda ut förordningsfullmakterna. Som det nu är, så är det helt fritt i rege-

ringen att forma. Det kan bli inga förändringar, det kan till och med bli för-

sämringar och det kan bli förbättringar. Men så här fritt kan det inte vara för 

att uppfylla demokratins grundvalar. 

Jag föreslår att lagtinget begär ett nytt betänkande av lagutskottet.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! En reform av den här digniteten bör ju starta med en ram. 

Vi har bedömt det som det enda rimliga att man börjar med grundvalar-

na för att sedan ta ut de förvaltningsmässiga detaljdokumenten därefter. 
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Jag hävdar nog ändå att det här är rätt nivå för lagtinget att ta ställning 

till frågor utifrån ramen. Det kanske kan vara lätt och självklart för en 

oppositionsledamot att ifrågasätta landskapsregeringens möjligheter att 

fatta självständiga beslut vid sidan av lagtingets beslut. Man måste 

komma ihåg att den slutliga förtroendefrågan för landskapsregeringen 

ändå finns i lagtingets händer att hantera ifall man anser att en land-

skapsregering missköter sig. Jag bedömde att den här lagstiftningen 

stärkte lagtingets och finansutskottets makt genom att föreslå att årsre-

dovisningen ska behandlas som ett dokument här i lagtinget så att cir-

keln blir sluten med budgetering och årsredovisning. Jag har sett helt 

annorlunda på det här. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Visst är det så att vissa förvaltningsmässiga detaljer ska finnas i förord-

ning. Det ska finnas sådana förordningsfullmakter. Men i de här förord-

ningsfullmakterna, nästan i alla, ingår det saker som absolut ska finnas 

på lagnivå. Det kan också vara så att man kommer med ramlagstiftning, 

men om ramlagstiftningen är så här utformad då måste man åtminstone 

samtidigt komma med förordningsförslagen så att man kan visa på hel-

heten och inte bara berätta om det som man avser att genomföra. Men 

trots att förordningen skulle ha förelegat så är det på tok för vida ramar 

och för fria förordningsfullmakter för att det ska vara någon sorts an-

ständighet i det här upplägget.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det är naturligt att man kan ha olika uppfattningar. För 

min del kan jag inte svara för hela lagutskottet. Vi har ju ställt oss 

bakom landskapsregeringens framställning. När jag första gången såg 

att en förordning har ersatts av 13 plus 2 beslut så tänkte jag också att 

detta var någonting som man måste granska. Jag har granskat det på det 

sättet att de här besluten, som är viktiga, ligger ju i lagtingets händer 

och så ska det vara i det parlamentariska systemet. Däremot hur bok-

slut, årsredovisning och annat ska utformas är en förvaltningsfråga. Det 

som sticker ut från landskapsregeringens sida är att man nämner att 

detta ska komma i förordning. Förordningarna kommer ju inte att vara 

annat än förvaltningsåtgärder, som jag ser det, och där har vi hela pro-

blematiken. Lagtinget vill in i förvaltningen. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Vissa saker skall och bör finnas på förordningsnivå. Men i 

det här fallet är det alltför viktiga saker. Det är många av de så kallade 

viktiga sakerna, som lagutskottets ordförande nämnde, som ska stipule-

ras i förordning och det är fel, de ska stipuleras i lag. Jag tror att jag har 

medhåll hos alla som kan kallas experter när det gäller rollfördelningen 

när det gäller nivån på lagstiftningen, var besluten ska tas. Det är många 

viktiga förändringar som det överhuvudtaget inte sägs om i lagen, t.ex. 
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användning av olika anslagstyper, hur man ska budgetera och redovisa 

investeringar osv. Vi har efterlyst alla dessa viktiga förändringar och det 

har varit den här valperiodens kanske allra största problem, nämligen 

att man inte har styrning på verksamheten. Alla nödvändiga förändring-

ar står inte i lagen utan de kommer i förordning. Fullmakterna är abso-

lut för vida. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Visst finns anslagstyperna här redovisade och preciserade. 

Om det är så att ltl Sundman kan åberopa flera experter, jag tyckte att 

han sa till och med alla, så är det bara att återkomma i ett anförande och 

ge vägkost till lagutskottet vilka förordningsfullmakter det är som är 

mera än förvaltningsmässiga. Vad är det i lagen som saknas? Vi har sagt 

att det i nästa budget ska finnas en särredovisning vad gäller investe-

ringarna. Då ger man möjligheten, inom ramen för landskapsregering-

en, att utveckla det här systemet. Var det är problemet egentligen för ltl 

Sundman?  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Problemet är att förordningsfullmakterna är för vida. Ltl 

Erland gav själv ett exempel när det gäller anslagstyperna. Inte står det i 

lagen hur man ska använda dem, utan det ska komma en förordning, 

närmare bestämmelser. På punkt efter punkt i de här 13 förordnings-

fullmakterna är det saker som mer eller mindre borde begränsas och el-

ler anges på lagnivå. 

Vi har tittat på det här i finansutskottet. Jag kan återkomma om lag-

tinget har den kloka viljan att återremittera det här till lagutskottet. Jag 

vill ju ge lagutskottet en andra chans. Jag tycker i alla fall att det är 

schysst att titta mera på det här och fördjupa sig i den här saken när det 

gäller nivån på bestämmelserna.  

Att göra så här utan att ens se förordningsutkasten en gång, det är 

inte seriös lagstiftning. Därför vill jag att man gör om betänkandet. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Tack, fru talman! Jag som medlem i lagutskottet har godkänt betänkandet 

med väldigt blandade känslor. Från första början tyckte jag väldigt mycket 

såsom finansutskottet har skrivit i sitt utlåtande. Men, fru talman, det var i 

det närmaste omöjligt att föra någon mera problematiserande diskussion i 

lagutskottet. Jag upptäckte ganska tidigt att en majoritet ville bara att vi 

skulle skicka det här vidare och sedan skulle regeringen sköta förverkligandet 

av förändringar som gäller vårt finanssystem. 

Besvikelsen är nog ganska stor för min del. Jag kommer ihåg i början av 

den här mandatperioden, när finansministern själv anförde att den förra re-

geringen inte hade gjort någonting i det här, men nu skulle det komma en fi-

nansförvaltningslag och bl.a. skulle de här städarbudgeterna försvinna och 

det skulle bli ordning på budgetdisciplinen. Med den här lagen enbart så blir 

det nog inte mycket. Det är väl en beskrivning av nuvarande system. Det är 
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inte bara oppositionen som har haft invändningar mot det här lagförslaget, 

utan praktiskt taget alla sakkunniga som vi har hört har varit väldigt kritiska. 

Det är två saker som man har lyft fram. Det ena är att man inte förstår var-

för landskapet inte övergår till budgetering enligt prestationsprincipen. Det 

andra är att det system vi har inte är transparent. Man kanske kan tillägga att 

det tredje är att det inte är riktigt rättssäkert heller, och inte blir det rättssä-

kert med den här finansförvaltningslagen. Det är en ramlag och den reglerar 

heller inte tillräcklig i myndighetsutövningen. 

Fru talman! Jag har, som sagt, med väldigt blandade känslor godkänt det 

här. På delvis mitt initiativ och efter lite förhandlande fick jag in det här 

stycket på sidan 2, om att lagutskottet omfattar finansutskottets betänkande. 

Det betyder inte att vi har gått in i några av de här frågorna konkret. Det var 

majoritetens uppfattning att vi inte skulle skriva någonting om någonting 

egentligen. 

Den andra frågan, som vi inte heller fick beslut om, var någon slags tids-

plan för förändringarna när man skulle övergå till ett nytt och modernt bud-

getsystem. Utskottet har omfattat finansutskottets något oklara skrivning.  

Jag är den första att understöda om det finns en majoritet som vill gå 

snabbare fram. Det stora motståndet kommer ju ifrån de ansvariga tjänste-

männen som jag uppfattar att samtidigt vill hålla ett kraftigt grepp om finan-

serna. Man vill inte heller släppa ifrån sig makten på något sätt. Om man ska 

delegera ansvaret så måste man nog ha en tydligare lagstiftning. Målet borde 

fortfarande vara att man skulle bestämma en tidpunkt, t.ex. år 2014 eller 

2013 eller vad man nu anser att är nödvändigt, att genomföra ett budgetsy-

stem enligt prestationsprincipen med tanke på transparensen, budgetdisci-

plinen och effektiviteten. Sedan borde det komma en ny lag med de här oty-

gen, där förordningsfullmakterna är justerade. Nu har regeringen försökt 

svara mot förväntningarna och sina egna löften om att finansförvaltningen 

ska moderniseras. För oss i lagtinget är det väldigt otydligt vad förändringen 

innehåller och framförallt när den ska förverkligas. 

Fru talman! Det är min syn på saken. Jag är den första att beklaga. Jag 

tycker inte att det här är en bra reform. Det har inte stått i min makt åt-

minstone att göra någonting mera. Det är väl endast ltl Jan Salmén och jag 

som har varit lite mera på hugget i lagutskottet i den här frågan och det 

räckte inte till. 

Talmannen 

Ska vi uppfatta det här som stöd för ett nytt betänkande från utskottet? 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Det är väl kanske bäst att någon annan ger det stödet. Jag tar 

gärna emot det om det kommer till lagutskottet.  

Ltl Folke Sjölund, replik 

Fru talman! Jag vet inte om vi har varit på samma utskottsmöten ltl 

Barbro Sundback och jag. Jag har åtminstone deltagit i lagutskottets 

möten. Jag tycker att väldigt centrala frågor har berörts och vi har dis-

kuterat dem ganska djupt. 

Jag skulle vilja att ltl Sundback för det första ger en ordentlig be-

skrivning av vad hon menar med prestationsprincipen. För det andra, 

att hon också anger på vilka punkter rättssäkerheten inte kommer att 
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kunna uppfyllas. Och för det tredje, om hon anser att man kan göra en 

tidsplan utan att ta hänsyn till vad som är realistiskt eller inte. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag kan berätta att vissa i lagutskottet har terroriserat mig 

med samma frågor, som om jag skulle ha någon särskild skyldighet att 

för de liberala ledamöterna upplysa dem om vad budgetering enligt pre-

stationsprincipen är. Om inte ledamöterna känner till det så är det bäst 

och hög tid att ta reda på det själv nu.  

Ltl Folke Sjölund, replik 

Fru talman! Jag tar det som en bekräftelse på det som jag redan upplev-

de i utskottet, att ltl Sundback inte vet vad de här sakerna handlar om. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson 

Fru talman! I remissen till lagutskottet den 20.9 anförde vi att det fanns 

många obesvarade handläggningsfrågor i samband med den här lagfram-

ställningen. Vi avsåg dessa många förordningsfullmakter och fullmakterna 

för landskapsregeringsbeslut. Vi hade hoppats att få en utredning av detta i 

samband med behandlingen i lagtingets utskott.  

Det andra som vi anförde var en kritik mot en centralisering av budgete-

ring och ekonomi. En sådan centralisering resulterar ofta i ett minskat eko-

nomiskt ansvar hos de berörda ute i förvaltningarna. Vi ville gärna att lag-

tinget skulle mäta framställningen mot den här problematiken. 

Det här är naturliga problem när man väljer att ramlagstifta. Då blir det en 

hel del öppna frågor. Därför måste ramlagarna vara som ett vanligt instru-

ment numera i speciallagstiftning, ramlagarna måste vara tydliga och också 

följer grundlagens krav på dem.  

Problemet i ett sådant här sammanhang är att mycket är bra av det som 

landskapsregeringen kommer fram med. Men, sedan är mycket oklart. Det är 

inte dåligt utan oklart och kan därmed vara dåligt. Hur gör vi då som lagstif-

tare? Till den delen har vi inte fått alla svar ifrån lagutskottet. Det är bra att 

man i lagutskottet har klargjort den interna kontrollen på ett tydligare sätt, 

hur den ska fungera och t.o.m. hur den ska benämnas. Det är bra så. Det är 

också bra att man har tagit bort det onödiga lagförslaget om ÅHS, finansför-

valtning, eftersom man skrev i framställningen att man inte avsåg att an-

vända sig av en sådan ny lagstiftning.  

Däremot har vi frågan om återkraven som finns i lagen och som inte ligger 

på lagnivå gentemot medborgarna och det är ett bekymmer. Vi har kvar möj-

ligheten till reservationsanslag på driftkostnaderna, vilket är en lustighet 

också i offentlig förvaltning eftersom man årligen har möjlighet att budgetera 

driftskostnaderna. Varför skulle man behöva ha reservationsanslag på drifts-

kostnaderna? Det skapar en stor oklarhet i budgetprinciperna som man 

kunde undvika år 2011. 

Sedan har vi förordningsfullmakterna. Låt mig räkna upp de som är lite 

bekymmersamma ur lagtingets synpunkt och också ur grundlagens synpunkt. 

Det är förordningsfullmakten i paragraf 8, som gäller närmare bestämmelser 

om hur inkomster och utgifter hänförs till finansår utfärdas genom land-
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skapslag, vilket jag var lite inne på redan. Fullmakten i paragraf 11 är be-

kymmersam, paragraf 13 dito. 19, 20 och 23 paragrafernas fullmakter är be-

kymmersamma. Låt mig citera förordningsfullmakten i paragraf 24, det är 

alldeles uppenbart att den nog nästan strider mot kravet på vilken nivå som 

beslut ska fattas, lagting eller landskapsregering. Paragraf 24 gäller överlå-

telse av fast egendom. Fullmakten lyder; "närmare bestämmelser om när 

fast egendom får överlåtas utan lagtingets godkännande utfärdas genom 

landskapsförordning". Ni hör, när jag läser upp det, att det naturligtvis inte 

är möjligt. Det är klart att det är på lagtingsnivå som den här gränsen ska 

fattas på. Det ska finnas i lag. 

Finansutskottets utlåtande har här citerats. Det är skäl att citera det igen 

därför att det lämnar så många öppna frågor. Detta är också någonting som 

är kongruent med våra frågeställningar i samband med remissen. Finansut-

skottet skriver, som ltl Sundman citerade tidigare; "förslaget innehåller 13 

förordningsfullmakter samt 3 fullmakter avseende landskapsregeringsbe-

slut. Detta är enligt utskottets uppfattning inte önskvärt, med beaktande av 

att detta är en central lagstiftning med stor betydelse för lagtingets maktut-

övning. Utskottet uppmärksammar särskilt lagutskottet att beakta detta vid 

sin fortsatta behandling." Det har då lagutskottet gjort på följande sätt, på 

sidan 2 skriver man; "utskottet har i ärendet inhämtat ett utlåtande ifrån fi-

nansutskottet, vilket omfattas av lagutskottet, bifogas betänkandet".  

Finansutskottet skriver alltså; "utskottet uppmärksammar särskilt 

lagutskottet att beakta detta vid sin fortsatta behandling". Såsom 

här har konstaterats så är inte det här ärendet färdigt behandlat i lagtinget. 

Behandlingen måste fortsätta i någon form. Annars måste lagframställningen 

förkastas. Vi har att återföra det till lagutskottet för fortsatt behandling så att 

det behandlas i enlighet med de stora bekymmer som finansutskottet har sett 

i det här sammanhanget. 

 Alldeles särskilt vill jag understryka, vilket inte tidigare talare har gjort, 

förhållandet till grundlagen, dess bestämmelser och dess krav på förord-

ningsfullmakterna exakthet och att man inte på förordningsnivå tillåter så-

dant som ska vara på lagnivå. Det är den grundläggande regeln i grundlagen 

som särskilt gäller också vår lagstiftning.  

Fru talman! Före vi tar ställning till ett förkastande eller före vi tar ställ-

ning till att föra ärendet till stora utskottet så är det ett klokt förslag att lagut-

skottet skulle slutföra sin behandling. Därför stöder jag ltl Sundmans förslag 

att vi begär ett nytt betänkande ifrån lagutskottet. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Ltl Roger Jansson brukar väl kalla sig bokföringsekonom. 

Jag undrar, när jag hör honom, varför? 

Förordningsfullmakterna rör sådana detaljer som man måste reglera i 

förvaltningen när man ska avsluta löpande räkning, förskott eller efter-

skott.  

När det gäller detta med egendom så står det i första momentet att 

när det är ringa värde så kan man tänka sig en sådan sak.  

Det här är en nog att skjuta mygg med kanon. En ramlag ger ju möj-

ligheter att utveckla förvaltningen. Det är ju någonting positivt. Om se-

dan landskapsregeringen och lagutskottet är på felaktiga grunder i lag-

stiftningen då är det väl en annan sak. Men då tycker jag att ni ska på-
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peka detta från oppositionens sida, ltl Sundman och ltl Roger Jansson. 

Inte kan vi stå här med så viktiga lagar att man bara tycker att det inte 

borde anses vara någonting bra. Precisera, red ut det här och kom med 

förslag! Är det så att de här paragraferna i förordningsfullmakterna är 

problematiska så ska det lösas naturligtvis. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag tar seriöst på finansutskottets behandling och deras 

skrivningar. Jag brukar kalla mig själv redovisningsekonom, eftersom 

jag är det till utbildningen, och inte någon bokföringsekonom. Jag har 

exkluderat alla de fall när det gäller förordningsfullmakter som ltl Er-

land här angav, detaljer som är helt okej. Dessutom preciserade jag tyd-

ligt fullmakterna i 8, 11, 13, 19, 20, 23 och 24 paragrafen. Anteckna 

gärna! Lagutskottet borde i dessa ta ställning i förhållande till grundla-

gen huruvida förordningsfullmakterna är för vidsträckta.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Finansutskottet säger vad som inte är önskvärt. Det finns 

heller inte några sådana förslag att man skulle ändra på förordnings-

fullmakterna. Att det inte är önskvärt kan man väl säga. Men ska man gå 

in och ändra på det så borde man precisera. Är det så att förordningen 

om fast egendom, när det är ringa värde, skulle stå emot grundlagen, det 

har jag verkligen svårt att förstå. Men är det på det viset så fortsätt gärna 

debatten och precisera. Detta med att man ska fördela inkomster och 

utgifter över årsskiften kan väl ändå inte anses vara en grundlagsfråga. 

Det är en fråga om praktiskt bokföring. Man måste alltid dra ett streck, 

alltid hänföra utgifter och inkomster i en viss tidsperiod. Det är ju inte 

någonting märkligt. Det märkliga är nog nu faktiskt oppositionsfronten 

med Sundman, Sundback och Roger Jansson, där ltl Sundback dessu-

tom har varit med i utskottet. Det är förvånansvärt. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! I finansutskottet sitter det en majoritet av regeringsparti-

medlemmar som har anfört den synpunkt som är remarkabelt tydlig. 

Man har bett lagutskottet att titta på de här förordningsfullmakterna ut-

gående ifrån sitt resonemang om att så här vidgående fullmakter inte är 

önskvärda att ha i en lag. Om man är seriös, vilket är väsentligt för ett 

utskott som lagutskottet, detaljbehandlar man de frågorna. Jag har inte 

bara hänvisat till grundlagen utan jag har också hänvisat till förhållande 

mellan lagtingets beslutsmakt och delegerad beslutsmakt till landskaps-

regeringen, märkväl både och. Jag har bett lagutskottet att titta på det så 

att vi får en lagstiftning som är korrekt och som vi kan stå för här i lag-

tinget. Det har faktiskt för min del ingenting med min roll som opposit-

ionspolitiker att göra. Det har med min roll som landskapspolitiker att 

göra. Jag vill ha bästa möjliga lagstiftning, största möjliga rättsäkerhet 

för medborgarna och en god förvaltning i huset här bredvid. Här har 
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flera också nämnt att i utskottsbehandlingarna har det framkommit en 

ganska stark kritik på flera av de här punkterna, som jag också ställer 

mig bekymmersam inför. 

Var nu lite receptiv, lagutskottets ordförande, och ta till sig seriösa 

synpunkter både från lagutskottet och från plenibehandlingen.  

Talmannen 

Under diskussionen har ltl Danne Sundman, understödd av ltl Roger Jansson föreslagit 

att lagtinget enligt 53 § 2 mom. lagtingsordningen inhämtar nytt betänkande av lagut-

skottet. Den sakliga behandlingen av ärendet avbröts för fattande av beslut av ltl Danne 

Sundmans förslag. Önskar någon yttra sig om förslaget? 

Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen kommer att verkställas 

som så att den som röstar för fortsatt behandling röstar ja och den som röstar för ltl 

Danne Sundmans förslag om återremiss till lagutskottet röstar nej. Kan omröstnings-

propositionen godkännas? Godkänd.  

Talmannen ber ja rösterna resa sig. Talmannen röstar nej. Talmannen ber nej rösterna 

resa sig.  

Omröstningen har gett vid handen att det finns majoritet för ja. Ärendets sakliga be-

handling fortsätter. På talarlistan kvarstår lagtingsledamöterna Anders Eriksson och 

Camilla Gunell.  

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Det var lite synd att det gick som det gick i omröstningen. Ltl Er-

land brukar ha synpunkter på när lagutskottets betänkande hamnar i stora 

utskottet. Jag bedömer att risken är stor för det nu, om jag har förstått saker 

och ting rätt. 

Den här framställningen remitterades den 20 september till lagutskottet. 

Det tog väldigt lång tid att få fram det här betänkandet. 

Jag vill först titta på framställningen helt kort. Det sägs så här under rubri-

ken, Behov av ändringar; "genom det politiska ansvaret utvärderas hante-

ring av de offentliga förvaltningsuppgifterna och den offentliga ekonomin 

av lagtinget som representerar folket." Vidare sägs det; "i det politiska an-

svaret ingår även att dra nödvändiga slutsatser". Notera i det politiska an-

svaret ingår även att dra nödvändiga slutsatser skriver man från regeringen. 

Jag råkar ha lördagens Tidningen Åland här; öppen strid mellan rege-

ringspartierna. Jag samlar sådana artiklar. Jag konstaterar att det var 16:e 

gången under det här regeringssamarbetet som vi har haft den här typen av 

rubriker, öppen strid mellan regeringspartierna.  

Det pratas ganska ofta om strid och sprickor mellan regeringspartierna. Vi 

har alla sett det misstroende som finns. Misstroende som leder till en ganska 

stor handlingsförlamning inom många om frågor. Jag tycker det nästan blir 

lite ironiskt när man i framställningarna skriver att i det politiska ansvaret 

ingår även att dra nödvändiga slutsatser. Vilka slutsatser har regeringen dra-

git av den här typen av regeringssamarbete som man har haft under den här 

perioden? Det är inte ofta nuförtiden, men jag håller med ltl Harry Jansson i 

det som han sade inledningsvis när han kom in i lagtinget, att det kommer att 

bli fyra förlorade år, mycket tyder på det. 

Jag återgår till finansförvaltningslagen, utskottets synpunkter. "Genom la-

gen föreslås inga större genomgripande förändringar i förhållande till 

dagsläget men landskapsregeringen framhåller i sin framställning att för-
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slaget innebär en konkret möjlighet till utveckling i riktning mot budgete-

ring enligt prestationsprincipen." Det här är ju riktigt. Man tycker kanske att 

det är mycket skrik för lite ull. Det har tagit en otroligt lång tid att få fram 

detta betänkande. Vidare sägs det; "lagutskottet anser att ett första steg är 

att redan i nästa budget separera drift och investeringar så att de årliga 

anslagen för investeringarna presenteras fortlöpande". Det är någonting 

som är väldigt väsentligt. Vi noterade att den värderade finansministern ville 

peka på hur utgifterna har utvecklats inom olika sektorer genom att sam-

manblanda investeringar och driftsanslag och det är helt omöjligt. 

Det är onödigt, fru talman, att jag upprepar allt som har sagts. Jag sade re-

dan i en replik till lagutskottets ordförande att jag anser det märkligt att 

lagutskottet skriver att man omfattar finansutskottets utlåtande samtidigt 

som man de facto inte har gjort det när man ser på hanteringen av det här 

ärendet. Framförallt när det gäller förordningsfullmakterna på det sätt som 

finansutskottet formulerar sig: "Det är inte enligt finansutskottets uppfatt-

ning önskvärt med beaktande av att detta är en central lagstiftning med 

stor betydelse för lagtingets maktutövande". Det är just det som är pudelns 

kärna i den här framställningen. Lagutskottets ordförande ruskar på huvudet. 

Nog är det ändå märkligt att finansutskottet, det ekonomiska sakkunnigut-

skott som vi har, formulerar sig på detta sätt. Lagutskottet skriver att man 

omfattar det, men man har inte behandlat det överhuvudtaget och lagutskot-

tets ordförande sitter och ruskar på huvudet. Det är nog faktiskt tillfälle att 

titta på det här lite mera ingående. 

Ltl Camilla Gunell 

Fru talman! Efter att ha läst det här betänkandet och lyssnat till debatten här 

idag så tycker jag att det till och med är bättre att den här frågan hanteras vi-

dare i stora utskottet. Jag föreslår härmed att den här lagen går till stora ut-

skottet för fortsatt behandling. 

Det som i dagsläget upplevs oklart är förordningsfullmakterna, vilket vi i 

finansutskottet påpekade. Vi skrev till och med uttryckligen att vi önskade att 

lagutskottet skulle titta närmare på det här. Men det har man inte gått in i 

och det är det som blir problematiken här i lagtinget. 

Man upplever att lagen är en ramlag. I fullmakterna lägger man in det poli-

tiska innehållet i lagen och i vilken riktning den ska gå.  

Jag tycker ändå att lagförslaget är någonting att bygga vidare på. Det finns 

många centrala saker som ännu behöver klargöras. 

Jag är också nöjd med förtydligandet som vi fick från lagutskottet att man 

redan i nästa budget ska separera kostnader för drift och investering. Det 

tycker jag att är bra. Det betyder att nästa budget kan bli nästa tilläggsbudget 

och förhoppningsvis i mars. Det är mycket bra. 

Vi har i finansutskottet ibland haft problem med det här. Det har blivit lite 

överraskningar genom åren. Man har upptäckt att det som i budgeten har 

stått som driftsmedel har använts för direkta investeringar. Till den delen är 

det bra om det här separeras och tydliggörs. 

En annan sak som jag för min del hoppas kan bli klarare framöver är inve-

steringsplanerna att de är kompletta över åren. I senaste budgeten blev det 

för mig i alla fall en överraskning att inse att där fanns ett moment under 

kortruttsinvesteringar som innebar att lagtinget skulle gå in för en satsning 

på 900 000 euro för att bygga om Åva-Jurmo. Men det stod ingenstans att 
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hela projektet totalt beräknades till 4,3 miljoner euro. Den summan fanns 

inte någonstans i budgeten och inte heller i några investeringsplaner framö-

ver. Då tyckte jag att lagtinget måste fatta beslut i blindo för man vet inte vad 

kostnaderna blir åren därpå.  

Det är viktigt att budgeten är ett överskådligt styrinstrument som inte bara 

vi i lagtinget kan läsa utan även enskilda medborgare, organisationer och 

kommuner som på olika sätt är beroende av landskapets budget.  

Jag hoppas också att man kommer till klarhet med reservationsanslagen 

som rullar med i flera år. Ett ganska intressant exempel fanns i årets budget 

under nationella investeringsbidrag, där det för 2011 var upptaget noll. Men 

när man läser texten så visade det sig att på det här momentet låg det fortfa-

rande 2,5 miljoner reserverade för golfbana och i texten står det att man 

skulle vilja använda de här pengarna för ett nytt ändamål för upprustning av 

hotellanläggningar och övernattningar.  

Det här är saker som jag tycker att är bra om man i praktiken kan komma 

till klarhet med. Tack, fru talman. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag skulle gärna vilja ha ett förtydligande av ltl Gunell 

när det gäller syftet att föra ärendet till stora utskottet. Har ltl Gunell 

tänkt sig att utskottet skulle fungera som lagberedare? Att dessa 16 to-

tala delegeringsfullmakter skulle å utskottets vägnar kompletteras för 

att därmed synliggöra vilken form av detaljstyrning som lagtinget vill ge 

som vägkost till landskapsregeringen. Jag tycker att rädslan för de här 

16 delegeringsfullmakterna är lite överdriven. Faktum är att det antagli-

gen kommer att räcka med en enda förordning plus 3 kompletterande 

regeringsbeslut för att få den här lagen att leva i det dagliga livet. Tan-

ken med fullmakten är att få en flexibilitet i systemet.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Med tanke på den debatt som vi har haft här idag och de otydligheter 

som ändå upplevs finnas i lagen så tycker jag det finns all anledning att 

lagtinget tittar närmare på vilken beslutanderätt man nu lämnar över till 

landskapsregeringen att besluta om. Man behöver också titta närmare 

på huruvida det är korrekt att innehållet ska ligga på förordningsnivå el-

ler om det borde ligga på lagnivå. Där fanns så många exempel som räk-

nades upp att jag tycker att det finns anledning att göra det här. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Stora utskottet i all ära, men jag tror inte att vi utskottet hittar den bok-

förings- och bokslutskompetens som krävs för ett sådant här detaljgrä-

vande. Nog är det så att lagtinget ger ramarna för landskapsregeringen 

att verka i och sedan kommer den praktiska hanteringen via förordning-

ar. Är det inte i alla fall viktigare att lagtinget pekar ut vägen mot en pre-

stationsbaserad budgetering och att skilja på investeringar och drift? 

Därmed har vi gjort det som faktiskt lagutskottet har lyckats enas om, ge 

en färdriktning för hur vi vill att landskapsfinanserna ska skötas framö-

ver. Jag tycker det är synd nu när faktiskt utskottet har lyckats nå en 

enighet att man här vill slå sönder den genom att gå vidare i detaljerna. 

Det är detaljer där vi tyvärr inte har den kunskap som behövs på de här 

specialområdena. 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Det tror jag att medlemmarna i stora utskottet i så fall 

kommer till klarhet med om man tittar närmare på det här.  

Lite anmärkningsvärt är att återigen är det lagtinget som ger det poli-

tiska innehållet i lagstiftningen. Om stora utskottet kan hitta den poli-

tiska viljan och den politiska riktningen i olika frågor så är väl det bara 

bra om man i så fall kan få det klarlagt. Jag tror att det är viktigt att vi är 

så eniga som möjligt om hur de här processerna ska föras i framtiden. 

Att få fram ett bättre budgeteringssystem är angeläget för oss alla och 

gärna också en tidtabell för när det ska kunna vara förverkligat. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Orsaken till mitt engagemang i den här frågan är att jag sitter i 

finansutskottet. Där har vi ett flertal gånger uppmärksammat problem med 

budgetdisciplin och systemproblem när det gäller utformning av budgeten 

och budgeten kontra bokslut och redovisning osv. Det är de kontrollinstru-

ment som är väldigt viktiga. Därför var också finansutskottets utlåtande rätt 

så barskt om man läser det rakt upp och ned på raderna. I finansutskottet var 

vi ganska tydliga med vad vi tyckte om den här framställningens brister.  

Man kan säga återigen att det finns mycket gott också. Tankarna är de 

rätta. Det vi hör vid bordsändan i finansutskottet från landskapsregeringen är 

i stort sett rätt. Men för att man ska kunna garantera att det genomförs så 

behövs vissa saker sättas i lag. Det kan vara en annan finansminister eller en 

annan regering som förverkligar det här. De stora penseldragen får inte vara 

beroende av en regering. Detaljerna ska givetvis få finnas i en förordning. Gi-

vetvis skapas en förordning med alla de här fullmakterna, sedan tar man de 

här regeringsbesluten till. Det är oklart om det ska vara regeringsbeslut eller 

om det borde vara förordning. Det är inte någon skillnad förutom att förord-

ning alltid publiceras.  

Om man lite backar tillbaka och granskar vad problemet egentligen är med 

systemet, så det här systemet är ju en relik ifrån forntiden till stora delar, när 

det var meningen att man inte riktigt skulle kunna se vad vi höll på med. När 

vi med lite kreativitet kunde med vissa argument få lite mera pengar att röra 

oss med när vi hade det gamla ekonomiska systemet. Sedan har det kommit 

ett nytt ekonomisk system och parlamentarism som ställer helt andra krav på 

möjligheter för oppositionen att ganska och mäta den förda politiken. 

Det vill jag säga, i likhet med ltl Roger Jansson, att jag har samma uppfatt-

ning var jag än finns, oavsett min roll som oppositionspolitiker. Det här är 

väldigt viktigt för demokratin och det är viktigt för att parlamentarismen ska 

fungera. 

Så här är det tänkt att det ska bli när man hör på vad landskapsregeringen 

och finansminister Perämaa säger. Det måste bli mycket tydligare när man 

budgeterar, både när det gäller anslagen och framförallt målen. Det gavs här 

exempel på trafikavdelningen där det har varit väldigt otydliga anslag. När fi-

nansutskottet i budgetbehandlingen frågar vad det är för pengar och hur man 

ska använda dem så får man svaret att man inte vet. Så får det inte vara helt 

enkelt. Man måste åtminstone veta på ett ungefär hur man har tänkt använda 
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anslagen. Man måste ha en plan åtminstone. Sedan kanske det inte alltid går 

vägen. Budgetering är ingen exakt vetenskap, sade finansminister häromda-

gen och precis så är det. Men budgeteringen måste bli mer exakt än vad den 

är nu.  

Man måste titta över förordningsfullmakterna. Vissa förordningsfullmak-

ter kanske man helt slopar och sätter allt i lag, vissa stramar man upp och 

vissa får kvarstå som de är. Man ger viss vägkost till lagen, vissa saker skall 

göras men man bestämmer i förordning exakt hur det ska se ut.  

Det finns ett alternativ nu om man vill göra det här i regeringsbänken. Man 

drar tillbaks den här framställningen och gör de här relativt små komplette-

ringarna. Man ändrar förordningsfullmakterna och tar fram den här förord-

ningen och gör den färdig så att lagtinget ser och kan jämföra båda dokumen-

ten. I sådana fall är det ofta brukligt att man har med förordningsutkast och 

kan lyssna och ta till sig lagtingets åsikter om förordningsutkastet, som man 

sedan tar i samband med att lagen träder ikraft. Som sagt, det finns många 

bra saker. 

En sak som skulle vara stor fördel med det är att då kunde man ta revis-

ionslagstiftningspaket samtidigt och sy ihop det till en helhet, för det har 

mycket med varandra att göra. Om jag inte har förstått saken helt fel så kan 

det till och med bli ändringar i finansförvaltningslagen.  

En annan sak som man kunde vänta på är det nya lagtingsordningspaketet, 

där är vi heller inte riktigt på det klara med om det överlappar den här lag-

stiftningen till någon del. Det skulle vara mycket bättre om vi kunde få de tre 

helheterna samtidigt på bordet.  

Om inte detta låter sig göras så var jag redan tidigare beredd att föreslå och 

nu är jag beredd att understöda i detaljbehandlingen en remiss till stora ut-

skottet. Det är egentligen fel väg att gå. Stora utskottet ska inte syssla med 

lagberedning. Men om man är av nöd och tvungen så gör man det. Det är nog 

någonting som man med hjälp av finansutskottet och experter på hörande-

bänken absolut klarar, tror jag. Den bedömningen gör jag utgående ifrån hur 

jag har bekantat mig med det här ärendet i finansutskottet. 

Det är viktigt att stora utskottet hör finansutskottet på nytt. När det här 

remitterades till lagutskottet förväntade jag mig åtminstone att vi ganska 

snabbt skulle få en begäran om hörande. Det tog väldigt länge. Det var väl ef-

ter en kaffebordsdiskussion som det sedan kom en begäran om hörande till 

finansutskottet. Begäran var rätt så styrd till några få frågor, men vi tog oss 

friheten i finansutskottet att tycka till och skriva också andra saker än vad ut-

tryckligen begärdes.  

Jag aviserar att jag kommer att understöda remiss till stora utskottet. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag uppfattar ändå att det finns ett stöd för det arbetet 

som regeringen gör med att skapa en effektivare förvaltning. Ltl Sund-

man uttalade att han tror att den här regeringen verkligen har en mål-

sättning. Det har vi och det är det som är grunden för hela den här fram-

ställningen. Det målet är grunden för att man har inrättat en finanscon-

trollerfunktion som ska stöda systemen som ska finnas för effektiv för-

valtning. Det är det målet som genomsyrar regeringen när vi går in för 

att reformera revisionsverksamheten. Det är det målet som finns när vi 
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nu har tillsatt en speciell arbetsgrupp. Vi vill utbilda de budgetansvariga, 

vi vill skapa kompetens och certifiera dem. 

Men sedan säger ltl Sundman att vi kanske inte ska göra det här utan 

istället kanske vi ska vänta tills allting är klart. Om man ska vänta på att 

allting är klart då kommer aldrig någonting att bli gjort. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det var ett förslag från min sida att man tar tillbaka fram-

ställningen och kommer med den igen när revisionslagstiftningen kom-

mer och ser det som en helhet och när lagtingsordningspaketet kommer 

som lagmotion. Det var som sagt ett förslag, man kan överväga det som 

ett alternativ till att vi reder upp det här i stora utskottet.  

Om det är så att ministern menar att man ska en förordning klar, så 

särskilt om man ska ta en lag med så här vida ramar då måste man ha 

ett förordningsutkast med så man ser vilka avsikterna är. Jag uttryckte 

mig lite schematiskt att det här borde kastas i papperskorgen, men det 

är ju för att lagen är så utformad beträffande förordningsfullmakterna i 

huvudsak. Jag tycker att man är på rätt väg, funderingarna och avsikter-

na ska inte i papperskorgen för de är de rätta, men det ska stå i lag, det 

ska vara mera skrivet i sten så att det säkert blir genomfört.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Man måste avgöra om det ska stå i lag eller om det ska stå 

i förordning. Det håller jag med om. Landskapsregeringen har gett det 

här förslaget och bedömt det som en bra fördelning mellan det operativa 

i landskapsregeringen och ramarna och huvudlinjerna som ges av lag-

tinget. Ltl Sundman har uppenbarligen en annan åsikt. Att komma till 

någon sorts halvmesyr, där landskapsregeringar presenterar förord-

ningar för lagtinget för att få dem på något sätt godkända, det ska vi nog 

inte ge oss in på. En landskapsregering kan ju skrivna en annan förord-

ning sedan. Lagar tas här i lagtinget, förordningar i landskapsregeringen 

och så bedömer man var gränsen ska gå. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Jag bedömer var 

gränsen ska gå och nu går gränsen på fel ställe. Det ska vara mera i lag-

stiftning än i förordning när det gäller ett så här viktigt politikområde. 

Landskapsregeringen kan ändra en förordning, därför ska vissa saker 

stå i lag, så att det åtminstone är så trögt att det måste vara en majoritet 

och ibland en kvalificerad majoritet för att ändra de här sakerna som är 

grundläggande för lagtingets maktutövning, folkets maktutövning och 

demokratin i slutändan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! För oss frisinnade moderater är det här är en politisk fråga inför 

nästa mandatperiod och inte för nu sittande regering och opposition. Vi ska 

se till att vi får från vår sida en möjligast god lagstiftning. Där vi i ekonomiska 

frågor på ett tydligt sätt binder ihop ansvar och makt i förvaltningen både i 
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den politiska landskapsregeringen och i bland tjänstemännen. Det måste vara 

vår huvudmålsättning. 

Vi har anfört att vi har frågetecken och de har inte blivit uträtade i lagting-

ets behandling hittills avseende hur flera grundläggande handläggningsfrågor 

ska skötas framöver. Här har sagts att det borde ha varit ett förslag till för-

ordning med och då hade man förhoppningsvis fått svar på de frågorna. Nu 

svävar de fritt i luften för tjänstemannakåren och också för de politiker som 

är med under nästa mandatperiod. 

Vi har också ställt oss frågan hur långt centraliseringen av budget- och 

ekonomimakten går. Om man inte binder ihop makt och ansvar ute i förvalt-

ningen på tjänstemannaplan så får man en dåligt fungerande ekonomisk för-

valtning.  

Det här är frågor som stora utskottet tyvärr nu måste ta i, eftersom majori-

teten just beslöt att lagutskottet inte ska behandla de frågorna.  

Finansutskottet i sin kritik av den här framställningen var tydlig på ett sätt, 

man sade att den inte var tillfredsställande. Man var samtidigt otydlig, man 

var alltså inte konkret och angav för lagutskottet exakt vad det gällde. Nu vet 

jag att avståndet mellan de här rummen på följande våning bara är 21 meter. 

Människorna i de här utskotten känner varandra också. Det finns alla möjlig-

heter att prata med varandra och klara ut problemen mellan ordförandena. 

Vad menar ni från finansutskottet när ni skriver på det här sättet? 

Från frisinnad samverkans sida vill vi vara tydliga på den punkten när det 

gäller de här två frågorna om oklarheterna framöver i handläggningsfrågor av 

ekonomisk art och centraliseringsproblematiken som vi ser i den här fram-

ställningen, att man ger öppna dörrar för en sådan politik, om chefstjänste-

män och politiker i landskapregeringen så önskar. Det mallar inte ihop med 

parlamentarismen.  

Förutom de här två punkterna har vi varit tydliga med att räkna upp sju 

förordningsfullmakter, inte alla utan sju, som vi ser att är bekymmersamma 

ur parlamentarisk synpunkt. Det är förhållande mellan landskapsregeringen 

och lagting som möjligen har gått för långt och är för oklara. Lagstiftningen 

borde vara lite tydligare. 

Utöver detta har vi sagt att någon av dessa sju, jag kan tänka mig att fem 

stycken kan ha implikationer gentemot grundlagens bestämmelser, 8, 13, 19, 

23 och 24 kan ha det. Jag vill klarlägga att detta inte var huvudkritiken mot 

förhållande till grundlagen.  

Ni förstår av vårt resonemang i vår grupp att vi inte kan tycka att den här 

framställningen är tillräckligt seriöst behandlad ur det parlamentariska för-

hållandets synpunkt och för nästa mandatperiods del. Därför kommer vi 

också att stöda en remiss till stora utskottet. Jag beklagar att det går på det 

sättet, men regeringspartierna har här tagit ansvar för att det blir på det sät-

tet genom att rösta för att vi inte ska begära ett nytt utlåtande från lagutskot-

tet. Det var riktigt dumt gjort.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! En lagtingsmajoritet har sin fulla rätt att vara dum och göra 

dumma saker, som ltl Roger Jansson säger. Frågan är vem som bedömer det. 

Ltl Roger Janssons ställningstagande i den här frågan är fullt av misstro. 

Han hänvisar till att frisinnad samverkan vill ta ansvar. Vi har här i lagtinget 

diskuterat budgetering i samband med alla budgeter och tilläggsbudgeter un-
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der den här mandatperioden. Man har också diskuterat behovet av en ny fi-

nansförvaltningslag. Den finansförvaltningslagen har nu har arbetats fram 

med den motiveringen att det här ger ramen, grunden för utveckling av vårt 

system. Samtidigt har man i landskapsförvaltningen startat en intern förvalt-

ningsprocess. Man har tillsatt en arbetsgrupp som ska klargöra, tydliggöra 

budgeteringsansvaret, öka kompetensen och sätta fokus på budgeteringen. 

Det är enligt min mening positiva utvecklingstendenser.  

Utveckling av den här typen av system kräver tid och det kräver ansträng-

ningar. Att man då ska ha allting klart före man gör någonting, så har proces-

sen varit under tidigare år när man har satt igång finansförvaltningslagen 

1998-1999 och sedan har samma finansförvaltningslag fortsatt med en för-

ordning. Om det är så att behandlingen i lagtinget är så bristfällig att man 

inte skulle upptäcka förordningsfullmakter som går mot grundlagen då kan 

jag förstå att man bör reagera. Men jag har den bestämda uppfattningen att 

ltl Roger Jansson spelar på oppositionsrollen. Där har vi problemet med att 

alla inte är med utskotten. Är man inte med i utskotten så kanske man inte 

har den insikten som utskottet har fått. Jag vet inte hur många höranden som 

vi har hört. Vi har fått en mycket bra bild av hela problematiken. 

När man nu ska gå in i lagstiftningsarbetet, via stora utskottet, så får vi na-

turligtvis lov att acceptera det om man väljer det i förslagen här. Inte är det 

någonting mera märkligt med detta. Men att säga att man tar ansvar, det kan 

väl lika mycket vara att ta ansvar för att processen går vidare i förvaltningen 

och att vi faktiskt får en utvecklad budgetering. 

Det sades tidigare här att utskottet hade varit otydlig, det hade varit oklar-

heter och man borde ha preciserat detta med prestationsprincipen. Som ltl 

Folke Sjölund visade här i sitt anförande så den som har föreslagit prestat-

ionsprincipen fullt ut 2014 har inte kunnat definiera den. Hur ska vi då 

kunna föra argumentationen vidare?  

När det gäller de punkter som ltl Roger Jansson tog upp här så blir de inte 

mera hållbara för att de upprepas.  

När det gäller förordningsfullmakten så har finansutskottet sagt att det 

inte är önskvärt. Ja, det kanske inte är önskvärt. Det hade varit önskvärt att 

fullmakter hade varit förverkligade och att man kunde visa dem. Det är klart 

att det är önskvärt. Ska vi lägga ner processen eller ska vi fördröja processen 

för att förvaltningen ska få möjlighet jobba vidare med just de sakerna? Eller 

ska vi ge landskapsregeringen mandat att med den här ramlagen jobba vi-

dare? Är det så att någon förordningsfullmakt strider mot grundlagen så är 

det väl inga problem att lyfta fram det och föreslå ändringar, men det har i 

alla fall inte utskottet kommit fram till. 

När det gäller centraliseringen så är den en felaktig läsning, en missbe-

dömning av hela lagen. Hela finansförvaltningslagen bygger på att lagtinget 

har politiken i sin hand. Så ska det vara, det är parlamentarism. Man förstär-

ker lagtingets roll. När det gäller budgeten så har rollen funnits tidigare, när 

det gäller bokslutet så blir det en direkt behandling i lagtinget och när det gäl-

ler budgetutformningen går hela reformen ut på att informera mera, bättre 

och göra det tydligare. Det var förordningsfullmakten, centraliseringen och 

sedan var det finansutskottets utlåtande. Finansutskottet har gett ett utlå-

tande där de säger att det inte är önskvärt att lagen inte är färdig till en del 

det gäller förordningarna. Ska vi lägga ner arbetet och vänta på förordningar-

na? Kommer stora utskottet att göra det? Eller ska man säga att vi tar ansvar 
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för budgetutvecklingen genom att föra den här processen vidare, att ge man-

dat till dem som ändå sitter med majoritet att jobba fram en budget? Jag för-

står helt och hållet ltl Danne Sundmans premisser här. Han har hakat upp sig 

på förordningsfullmakterna och vill ha det så. Men när ltl Roger Jansson talar 

om utveckling och ansvar, när han saboterar och försöker bena sönder den 

här framställningen med argument som inte är hållbara, det förvånar mig 

verkligen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Det här inlägget visar hur inställningen i utskottet 

har präglats av att vi inte ska göra någonting, processen ska gå vidare i 

förvaltningen. Problemet med det ställningstagandet är att förvaltning-

en har delade meningar. Av de sakkunniga, som vi hörde, fanns det 

många ledande tjänstemän som tyckte att man borde ha gått längre i 

fråga om olika konkreta aspekter när det gäller budget och disciplin osv. 

Men de som har det övergripande ansvaret för finansförvaltningen har 

inte lika bråttom. Då tycker jag att lagtinget absolut har en skyldighet att 

säga till om när det här ska vara genomfört och ange riktlinjerna. Men 

det har ordförande inte önskat göra och där är vi av olika åsikter.  

Sedan står det faktiskt, och det har ordförande i finansutskottet själv 

omfattat, att målet är prestationsbaserad budgetering. Det är ju sorgligt 

att ordförande inte vet vad det betyder. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! I allmänhet brukar man inte avslöja vad diskussionerna i 

utskottet går ut på, men nu har ltl Sundback gjort det. Jag har inte sagt 

att jag inte vet var prestationsbudgetering är. Jag har frågat om ltl 

Sundbacks uppfattning om prestationsbudgetering. Jag har räknat till 

fem gånger som vi har frågat och vi får inget svar. Ltl Sundbacks säger 

att det här ska vara genomfört 2014. Ja, det har hon föreslagit. Då har 

jag frågat vad som ska vara genomfört 2014. Mitt förslag var att man i 

nästa budget ska skilja på investeringar och drift. Det var ett konkret 

förslag och inte vänta till 2014. Ltl Sundback ger ju en helt felaktig bild 

av utskottsbehandlingen. Det är bättre att hålla sig till principen att man 

inte för ut den diskussion som förekommer i utskottet, det hade ltl 

Sundback vunnit på. 

Ltl Barbro Sundback, replik  

Ja, det är bra att ordförande berättar att han fem gånger har krävt att jag 

ska definiera vad prestationsbaserad budget är. Med vilken rätt ska jag 

behöva förklara mina ställningstaganden för ordförande? Var och en 

står för sin åsikt. Jag har inga skyldigheter att upplysa ordförande i fi-

nansutskottet hur jag definierar vissa begrepp. Jag tycker helt enkelt att 

det har varit outhärdligt med den här inställningen till andra utskotts-

medlemmar. Ta själv ansvar, ordförande, för det här och definiera det 

som ni vill. Jag har inte någon skyldighet gentemot ordförande i sådana 

här frågor. Sluta upp med det!  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det är betydligt enklare än så här. När en ledamot i utskot-

tet föreslår att det ska vara prestationsbudgetering 2014 då har jag som 
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ordförande skyldighet att fråga vad som menas med det. Vad menar den 

ledamot som säger det? Vad menas? Hur ska man kunna veta det? Jag 

vet ju vad jag menar, men ingen har frågat mig. Men om någon i utskot-

tet föreslår att vi ska ha prestationsbudgetering 2014, ska vi skriva ner 

det? Jag kan inte omfattade det, för jag har inte den åsikten. Men det var 

en kompromiss i utskottet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! För det första, frisinnad samverkan vill ha en bra, ny fi-

nansförvaltningslag så fort som möjligt. För det andra, vi uttrycker ing-

en misstro, utan vi uttrycker vårt bekymmer med oklarheterna i den fö-

reslagna lagstiftningen, en väsentlig skillnad. För det tredje när det gäl-

ler förordningsfullmakterna så talar vi främst om maktfördelningen, 

gränsen mellan lagtinget och landskapsregeringen. Vi har sagt att det 

också kan finnas någon fullmakt som är bekymmersam i förhållande till 

grundlagen. Då behöver vi få svar på frågorna och det har vi inte fått i 

lagtingsbehandlingen. För det fjärde, när det gäller centraliseringen så 

har vi inte talat om den i förhållande till landskapsregeringen och lag-

tinget, som ltl Erland påstod att vi hade sagt. Vi har diskuterat den frå-

gan ur synpunkten finansavdelningens roll gentemot de övriga förvalt-

ningarna. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! När det gäller finansavdelningens roll så är det en del av 

landskapsregeringen. Landskapsregeringen har överinseende. Ltl Jans-

son, om någon, borde ju känna till processen 1997-1998 när man förde 

över en del av ansvaret från avdelningscheferna till landskapsregerings-

ledamöterna, numera ministrarna. Där är centraliseringen intakt. Man 

förstärker insynen från alla håll, med intern kontroll, intern styrning och 

revisionen så småningom. Det är ju en process som går helt åt andra 

hållet. Det här stämmer ju inte. Kan någon här påstå något som utskot-

tet inte har upptäckt, att förordningsfullmakten strider mot en grundla-

gen, så då bör man reagera på det i landskapsregeringen, om nu inte 

stora utskottet reder ut de här sakerna. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är en fördel om lagutskottets ordförande skulle lyssna 

på vad man säger och dessutom hålla sig till sak. 

När det gäller centraliseringen från finansavdelningen gentemot öv-

riga förvaltningar så är det någonting som delvis delegeras i samband 

med lagframställningen och lagens formuleringar. Och sannerligen, som 

är mycket oklar i förhållande till de förordningsfullmakter som här utde-

lats, att landskapsregeringen som politiskt organ kommer att delegera 

åtskilligt men vi vet inte riktigt vad. Enligt texterna kommer åtskilligt att 

delegeras till finansavdelningen för att de ska kunna styra över övriga 

förvaltningar. Det som står i lagen vet vi vad som kommer att bli, så det 
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behöver vi inte diskutera och det godkänner vi för vår del. Men vad som 

står i förordningsfullmakterna vet vi inte. 

Ltl Olof Erland, replik 

Talman! Det är ju en självklarhet att en förordningsfullmakt är en full-

makt åt att någon att göra förordningarna. Hur ska man då kunna veta 

vad som står i dem? Därför är det meningslöst att säga någonting så-

dant.  

När det gäller centraliseringen så är den här lagen ingen förändring 

till den delen. Makten har ju landskapsregeringen som fastställer budge-

ten som går till lagtinget. Lagtinget godkänner budgeten och får nu dess-

sutom bokslutet som en handling. Det är en spridning av makten, en 

överföring till lagtinget av sådant som tidigare kunde hållas i landskaps-

regeringen. Ju mer vi diskuterar det här desto tunnare blir ltl Roger 

Janssons argument. Snart är bara tummetotten kvar. Är det verkligen 

värt att stoppa en utvecklingsprocess, som är en så viktigt sak när det 

gäller budgetering, för att föra den här diskussionen?  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag tycker inte att ltl Olof Erland behöver vara så snar-

stucken politiskt. Vi tycker egentligen samma sak, ltl Erland, ltl Jansson 

med flera och också jag själv. Den politik som man avser att föra tycker 

vi alla att är bra och viktig. Vi vill strama upp det här och sätta mera på 

lagnivå, eftersom vi anser det motiverat. Gränsen för vad som ska vara i 

lag och vad som ska vara i förordning har passerats i för stor utsträck-

ning. Därför vill vi strama upp det här, så att vi kan vara säkra på det in-

nebär en viss utveckling när vi stiftar den här lagen. Sedan förstår vi att 

en stor del av detaljbestämmelserna måste vara i förordning. Det är 

otänkbart att de ska vara i lagstiftning. Men de stora penseldragen 

måste vara i lagstiftning.  

Om man sedan argumenterar också i förhållande till grundlagen så är 

det helt rätt. Återigen den här liknelsen, som jag gjorde, att folket ger sin 

makt till oss och vi ska använda den på ett visst sätt. Då ska vi också an-

vända den på ett visst sätt när vi tar lägre stående författningar som 

detta är, så att de går ihop med det tänk som man har på högre kon-

stitutionell nivå. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag har inga svårigheter att omfatta ltl Sundmans argu-

ment. De stora penseldragen ska vara i lagstiftningen, det är helt klart. 

Det är en politisk bedömning som någon måste göra. I första skedet har 

landskapsregeringen gjort det. De har föreslagit förordningsfullmakt, att 

det som tidigare fanns i en förordning skulle vara i flera förordningar. 

Det berör olika aspekter. Sedan är det lagtingets majoritet som bestäm-

mer hur det ska gå vidare. Till delen är det precis som ltl Sundman sade, 

vi är överens om att det här är utveckling som är på gång och som är vik-

tig men gränsdragningen med förordningarna där får lagtinget säga sitt, 

uppenbarligen.  
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Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag hoppas att man kan titta på det här nu i stora utskottet 

utan prestige. Och också från liberalernas sida säga att vi sätter lite mera 

av detta på lagnivå så att vi garantera den här utvecklingen som vi i stort 

sett är överens om att är viktig och av nöden tvungen, får man nästan 

säga. Det viktiga är nu att man inte tar det här som något sorts politiskt 

bakslag eller nederlag, tvärtom. Nu sätter vi i lag det som vi är överens 

om i stora utskottet, om man inte väljer den möjliga linjen att man tar 

tillbaka framställningen. Men det är en sak som man måste diskutera i 

regeringspartierna. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Självklart sätter inte liberalerna någon prestige i det här. 

Vi vill faktiskt komma vidare för att kunna ta ansvar för budgetutveckl-

ingen. Det är målet för den här regeringen. 

I lagutskottet har vi enats om att det här skulle kunna gå vidare. Om 

stora utskottet gör en annan bedömning är jag säker på att de liberaler 

som sitter där går på argumenten. Finns det goda argument som säger 

att förordningarna inte är i överensstämmelse med grundlagen så ska 

man naturligtvis göra de justeringarna. Det är inte några problem med 

det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik  

Herr talman! Jag upplever att finansutskottet i sitt utlåtande om lagen 

gav lite mera politiska riktlinjer och målsättningar, man betonade och 

understreckade vad man anser att är viktigt att utvecklingen sedan går 

vidare mot, särskilt när man börjar med förordningarna. Jag förundrar 

mig över varför landskapsregeringen inte själv tar den politiska makten i 

den här frågan och säger mer vad man vill förändra och när man vill att 

förändringen ska vara genomförd. Då hade vi kanske sluppit den här 

motsättningen som nu råder.  

Ltl Olof Erland, replik 

Talman! Jag måste ställa en fråga; ska jag svara på det?  

Ltl Camilla Gunell, replik  

Vad jag vet så hörde väl ltl Olof Erland åtminstone igår till majoritets-

blocket? Kunde man inte tydligare ifrån regeringspartierna säga vad 

man vill med den här lagstiftningen och vilken praktisk förändring det 

ska innebära vad gäller budgetering, bokslut och annat som här efterlys-

tes? Det förundrar mig, finansutskottet har nu mer eller mindre fått 

lägga det politiska innehållet i den här behandlingen. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det politiska innehållet är ju en sak. Lagstiftningen är en 

annan. Det här är en ramlag som lagutskottet har haft att behandla. Inte 

har lagutskottet behandlat något finanspolitiskt meddelande. Det är la-

gen som lagutskottet har omfattat med vissa förändringar, t.ex. när det 
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gäller investeringarna. Jag ville inte vänta till 2014 eller två-tre år, utan 

nästa budget ska det vara. Det är en politisk markering som är tydlig.  

Vad landskapsregeringen tar för intryck av finansutskottet vet inte 

jag. Man kan notera att lagutskottet och finansutskottet har hört precis 

samma personer och tydligen har de bildat sig olika uppfattningar.  

Angående förordningarna och att det inte är önskvärt enligt finansut-

skottet så har det ju inte lett till några förändringsförslag.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? 

Ltl Jörgen Strand 

Herr talman! Jag ska inte orda alltför mycket i den här frågan. Mycket har 

sagts och jag instämmer i mycket, särskilt när det gäller reservationsanslag på 

drift som jag tycker är ett otyg. Jag har säte i stora utskottet. Jag har förstått 

att ärendet går dit.  

Angående detta med förordningsfullmakt och grundlagen, ett typexempel 

är verkställande av budgeten paragraf 13; ”landskapsregeringen kan också 

utfärda närmare bestämmelser om användningen av ett anslag i enlighet 

med budgeten.” Berör det här anslaget en enskild individ så borde det stå: 

Dock så att när det berör enskild individ så ska det vila på laga grund. Det kan 

vara en annan lag som ligger till grund för det här.  

På samma sätt tycker jag det borde stå i finansförvaltningslagen. Det är en 

miss som gäller två saker. Varje gång man betalar ut åt tredje part så borde 

det alltid grunda sig på lag eller stödordning, inte på motiveringar i budgeten. 

Det räcker inte i en domstolsprocess, därför borde det klart och tydligt stå i 

finansförvaltningslagen att om man ska betala ut ett stöd till lantbrukare så 

finns det en stödordning från EU. Ska man betala ut t.ex. till bostadsbolaget 

Marstad, finns det en stödordning? Det har varit en brist. Det här borde klar-

göras i finansförvaltningslagen, vilket stora utskottet borde titta på.  

En annan ska som jag känner till från min tid i landskapsregeringen, att 

det var bekymmer med och det är en brist i lagen, är hur man hanterar åter-

krav gentemot medborgare. Nu slutar det ibland med polisanmälningar och 

domstolsärenden istället för att det i lag skulle tydliggöras vad tjänstemän-

nen, förvaltningen ska göra och vad den som har använt pengarna på fel sätt 

är skyldig att göra gentemot förvaltningen. De här tre sakerna är stora brister 

i den här lagstiftningen. Det borde stora utskottet lägga ner en hel del energi 

på. Jag tror inte att man kan lagbereda i stora utskottet i så fall får man be-

gära en ny lag. Men just paragraf 13, verkställande av budgeten, där man sä-

ger att man kan ge bestämmelser i enlighet med budgeten på vissa anslag, det 

anser jag är helt fel i förhållande till grundlagen när det berör enskilda indi-

vider. Det kanske Gunnar Jansson har en åsikt om, som också sitter i stora 

utskottet. Tack, herr talman. 

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet?  

Ltl Camilla Gunell 

Jag föreslår att finansförvaltningslagen fortsätter att behandlas i stora utskot-

tet. 
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Ltl Danne Sundman 

Talman! Jag understöder ltl Gunells förslag. 

Talmannen 

Ltl Gunell har föreslagit en remiss till stora utskottet och det har understötts av ltl 

Danne Sundman. Lagtinget kan besluta om att ärendet ska remitteras till stora utskottet 

med majoritet men också om minst åtta ledamöter så kräver.  

Jag ber att de ledamöter som stöder förslag om remiss till stora utskottet reser sig.  

Talmannen konstaterar att flera än åtta har understött en remiss till stora utskottet. 

Ärendet remitteras till stora utskottet.  

Föredras 

5 Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2011 och verksamhet år 2010 

Landskapsregeringens meddelande (M 2/2010-2011)  

Enligt 51 § 2 mom. lagtingsordningen kan lagtinget besluta att meddelandet skall hän-

skjutas till utskott eller självstyrelsepolitiska nämnden om ärendet prövas vara av syn-

nerligt vikt. Beslutar lagtinget att inte remittera ärendet antecknas det till kännedom.  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden. 

Godkännes? Diskussion. 

Diskussion. 

Minister Roger Eriksson 

Herr talman! Vi har nu på vårt bord landskapsregeringens meddelande 

2/2010-2011, prioriteringar 2011 och verksamhet år 2010.  

Allmänt kan man säga att det här arbetet bygger på det tidigare antagna 

EU-programmet 2008-2011, som lagtinget också har debatterat tidigare. Vi-

dare bör man hålla i minnet att Åland i detta sammanhang har en mycket li-

ten förvaltning med begränsade resurser. Landskapsregeringens ambition är 

trots detta att vi inte enbart ska implementera utan även påverka EU:s förslag 

till lagstiftning i ett så tidigt skede som möjligt. Vi har en progressiv framför-

hållning. 

Kap. 2.1, landskapets ställning och inflytande i EU-ärenden, jag berör inte 

allt, vissa områden ska jag nämna litet närmare på. 

Beredning av EU-ärenden, det nya är statsrådets principbeslut som kom-

pletterar och förtydligar hur handläggningen ska gå till och för att landskap-

ets intressen ska tillgodoses. Här är det stora problemområdet språket, språ-

ket i beredningssektionerna och bristen av tolk för våra åländska tjänstemän. 

Det här är ett område som vi fortsättningsvis arbetar med på politisk nivå. 

Jag har själv tagit upp den här frågan varenda gång jag har träffat Ålandsmi-

nistern. Lantrådet driver också frågan. Det här är på en hög politisk nivå. Si-

tuationen i dagsläget är inte tillfredställande. Det framkommer också i fet stil 

i meddelandet.  

När man diskuterar med EU-enheten i förvaltningen så kommer alla offici-

ella skrifter på svenska men då är det ofta för sent. De kommer i alla fall inte i 

det tidiga skede som vi skulle vilja vara med.  

Angående överträdelseförfarande, som också nämns här i kapitlet, där blir 

det ett snabbare förfarande. Det är inte två domstolsbehandlingar längre. Det 

kan komma direkt, det kräver också större vaksamhet och flexibilitet från oss 

och vår förvaltning.  
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Parlamentsplatsen är också en diskussion som vi har haft tidigare. Land-

skapsregeringen har fortsättningsvis sin åsikt att Åland ska ha en egen plats.  

Juridiska, politiska och konstitutionella orsaker kräver detta. Vi framhåller 

också att om regeringen ej lyckas få extra plats åt Finland, så ska Åland ut-

göra en egen valkrets i EU-valet. 

Det pågår ett arbete på basen av en rapport, parlamentariker från Alde-

gruppen, där man har framfört åsikten att man ska ändra antalet mandat per 

medlemsland. Finland torde få tillskott och man ska utöka antalet platser 

med 25 st. Detta är ett ärende som jag vill att lagtinget ska uppmärksamma 

och jobba med. Det här är också en fråga som gäller parlament till parlament.  

Herr talman! Vidare kan man nämna det här formaliserade förfarande av 

medlemmar till parlamentet. Efter senaste val har vi en medarbetare vid par-

lamentet. Det är mycket tack vare ålänningarnas aktiva röstande och delak-

tighet i det här arbetet.  

Herr talman! Ett nytt förfarande som kommissionen nyttjar allt oftare, det 

s.k. konsultationsförfarandet, används bl.a. i tobaksdirektivet och svaveldi-

rektivet. Det innebär att man har rätt att ge utlåtande om bl.a. förslag till di-

rektiv från kommissionen. Det här sker i dagens samhälle via internet. Vår 

förvaltning svarar direkt på frågor på svenska. Även stater och andra parter 

som är intresserade har rätt att uttala sig om de här frågorna som då är aktu-

ella på agendan.  

En annan viktig nyhet är en s.k. nationell expert vid kommissionen. Vi 

hade lite en diskussion om detta i budgeten. Jag kan upplysa att vi har en 

egen tjänsteman som på egna meriter har kommit hela vägen fram. Det kan vi 

vara stolta över. Personen ska vara en kontaktperson mellan landskapsrege-

ringen och kommissionen. Tanken är att knyta EU:s institutioner och med-

lemsstaternas myndigheter närmare varandra. 

Herr talman! Med det här systemet har vi en person på Finlands ständiga 

representation, en medarbetare vid parlamentet samt snart även vid kom-

missionen. Det här visar att Åland visar framfötterna och finns på alla tre ni-

våer för att kunna öka vårt inflytande och påverka lagstiftningsdirektiv och 

förordningar i ett så tidigt skede som möjligt.  

Herr talman! Landskapets enskilda prioriteringar, kap 2.2, här kan mi-

nistrarna vid behov redogöra för sitt eget sakområde till lagtinget i den fort-

satta behandlingen. Det här är inkomna initiativ som handläggs av respektive 

avdelning och EU-enheten koordinerar arbetet. Alla ansvariga ministrar del-

tar i det här arbetet. Det här grundar sig på EU-kommissionens arbetspro-

gram. Av sakens natur finns det både nya områden och gamla favoriter med. 

Även här bör man hålla i minnet våra begränsade resurser om man jämför 

med nationalstaterna.  

EU:s temaår 2011 är frivilligt arbete. Det här har visat sig synnerligen vik-

tigt. Den tredje sektorn kommer mer och mer t.ex. på miljöområdet. Land-

skapsregeringen avser självklart att deltaga i implementeringen och plane-

ringen av detta arbete. 

Jag kan också nämna svaveldirektivet. Det har vi också diskuterat och vi 

har deltagit i Finlands regerings ställningstagande och där har vår åsikt 

kommit fram. Vi stöder tankarna på miljöåtgärder men det ska också vara 

konkurrensneutralt. Vi har framfört åsikter om att man skulle kunna skjuta 

fram ikraftträdandet och även möjliggöra stöd åt rederinäringen.  
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Herr talman! Avslutningsvis har jag lite fakta. Kommissionen har allt mera 

börjat använda allmänna konsultationer vid revidering av direktiv. Land-

skapsregeringen kommer att prioritera deltagandet i dessa konsultationer. 

Det inkom 746 kommissionsinitiativ och ungefär två tredjedelar berör Åland. 

Det är våra tjänstemän och sakkunniga som har bedömt och diariefört direk-

tiven och dessa direktiv ska då beredas. Här vill jag än en gång poängtera 

våra små resurser. Våra tjänstemän är väldigt duktiga, aktiva och jobbar nära 

politikerna för att få detta att löpa.  

Det är positivt att landskapsregeringens notifieringar av direktiv har ökat 

från 106 till 159 st. Enlig senaste muntliga kontroll med EU-enheten så är si-

tuation under kontroll.  

Herr talman! För att visa hur sårbar vår lilla förvaltning så på sidan 25, 

under finansavdelningen diarieförda kommissionsinitiativ, finns det år 2009 

15 st. och 2010 1 st. Det beror på att man inte har haft någon avdelningsjurist, 

vilket ger direkt utslag i statistiken.   

Herr talman! Jag vill anföra en rättelse, sidan 16, slutet på fjärde stycket, 

datumet ska vara den 5 januari 2011, inte maj som det felaktigt står. Tack.  

Talmannen 

Den anförda rättelsen antecknas.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Det är intressant att Ålands representation i Bryssel 

växer igen. Det är säkert bra. Det har väl också konsekvenser för förvalt-

ningen och framförallt för den politiska ledningen av Ålands EU-politik. 

Har man någon sorts organisationsarbete på gång? Kommer den poli-

tiska ledningen av alla de här tjänstemännen att förändras och utökas? 

Sedan undrar jag om Alexander Stubbs löfte, att han ska jobba för att 

en ålänning ska få jobba i EU:s utrikestjänst. I tidningen kunde man läsa 

att den som är intresserad kunde göra en intresseanmälan till landskap-

et. Är det faktiskt så som det här uppdraget ska tillsättas?  

Minister Roger Eriksson, replik  

Tack, herr talman! Jag har också funderat på den här skrivningen, att 

det skulle vara en intresseanmälan, precis som ltl Sundbacks sade. Jag 

minns inte exakt hur det resonemanget gick. Jag tror att det var någon 

rekommendation att man skulle ha en intresseanmälan, att det var EU- 

regelverk som styr det här. Det här måste jag ta reda på. Jag kan inte 

svara exakt på detta.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det är bra för att jag tycker att det inte är rättssäkert eller ett bra sätt 

inom offentlig förvaltning att man får läsa i en tidning att om man är in-

tresserad av ett jobb inom utrikestjänst i EU så kan man skicka in en in-

tresseanmälan till landskapet. Det måste väl ändå gå till på ett mera 

formaliserat sätt? 

Jag är sedan länge intresserad av EU-politiken och vem som ska styra 

alla dessa personer som jobbar för Åland. Om man inte direkt ska styra 

så hur ska deras insatser samordnas? Jag tycker fortfarande att vi har en 

EU-politik som ligger mest på tjänstemän och på personer som är i 
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Bryssel. Vem driver de här frågorna dagligen så att man på ett koncen-

trerat sätt kan få lösningar som gynnar Åland? 

Minister Roger Eriksson, replik  

Tack, herr talman! Självklart är det landskapsregeringen som driver EU-

politiken. Någonting annat kan inte förekomma. I de fall det krävs lag-

stiftning är det förstås i samråd med lagtinget. I praktiken fungerar det 

ofta så att vi har EU-gruppmöten under lantrådets ledning, där jag också 

själv närvarar, med berörda ministrar plus nästan alla tjänstemän som 

vi har inom EU-enheten samt våra representanter i Bryssel. Vi träffas i 

gemensamma möten runt samma bord och diskuterar EU-politiken. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gunnar Jansson 

Tack talman! Jag ska tala på den liberala lagtingsgruppens vägnar. Vi är nu 

församlade här, vi som tänker uppträda, vilket ger anledning till att jag kom-

mer att korta ner det som jag tänkte säga i någon mån. Jag vill ändå inte tro 

att det här illustreras av inlevelse för och intresset av EU och EU ärendena 

som sådana. Jag kan tänka mig att den föregående debatten i någon mån har 

påverkat kollegorna och kanske också klockslaget som vi befinner oss i. 

EU som organisation befinner sig i trångmål. Vi har flera problem i med-

lemsstaterna. 

Jag börjar därför med att konstatera att kommissionens arbetsprogram för 

detta år återspeglar realiteterna i unionen. Programmet vilar på tre bärande 

principer, vilket nog framgår av landskapsregeringens meddelande. Jag be-

höver som avstamp ändå återge dem: För det första; att föra EU ur den eko-

nomiska krisen, för det andra; att stärka EU-medborgarnas frihet, rättigheter 

och säkerheter och för det tredje; att stärka unionens roll i världen. 

Det fanns en tidigare Lissabonstrategi. Nu har kommissionen antagit en ny 

s.k. EU 2020 och den har som mål att åstadkomma en smart och hållbar till-

växt för alla, med tydliga och mätbara nivåer som anger hur pass väl målen 

har kunnat nås eller kommer att nås inom medlemsstaterna. Det är en nyhet 

och det är bra. Kring den här strategin finns det så kallade huvudinitiativ sju 

stycken sådana och därutöver ännu så kallade flaggskepp till stöd för initiati-

vens genomförande och uppföljning av dem. Det här återgivet i meddelandet 

är på ett bra sätt. Det illustrerar också de facto unionens intressen för termer 

och ganska färgstarka definitioner; huvudinitiativ och flaggskepp, det är så 

man resonerar.  

Ungern är ordförandeland i unionen. Det är naturligtvis ett stort och ut-

manande åtagande för landet och för dess statsminister Viktor Orbán. Man 

kanske kunde tycka att det hade varit mindre utmanande om Ungern hade lå-

ter bli att stifta den medielag som väckt stor uppmärksamhet i övriga EU och 

som riskerar att skapa konflikter också för Ungern och därmed för unionen, 

och sådana finns det redan tillräckligt av. Sådant är ägnat att försvaga union-

en i sig och också medborgarnas tilltro till den. Det här är nationell politik 

och med den får vi leva. 

Landskapsregeringen följer tidigare upplägg av meddelanden på så vis att 

prioriteringarna gäller dels processen och dels materian, substansen.  
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Vad gäller processen att hantera EU-ärenden i självstyrelsesystemet har vi 

fått lära oss att skilja på å ena sidan grunden för inflytande och å andra sidan 

sättet varpå inflytande utövas, dvs indelningen formellt inflytande och reellt 

inflytande.  

Det formella inflytande utvecklas successivt och det här gäller den nation-

ella beredningen av EU-ärenden och också de direkta kontakterna till EU-

organen och aktörerna där i. Trenderna är här viktiga och går, som jag och 

min grupp ser, i rätt riktning. Allt kommer inte på en gång i den här organi-

sationen, men trender är viktiga. Samtidigt måste man komma ihåg att for-

mellt inflytande bara är ett medel för att kunna utöva reellt inflytande. Det 

formella inflytande får aldrig vara ett mål. Målet är ju ett reellt inflytande. 

Hur det reella inflytande utövas är beroende av den egna aktiviteten, hur pass 

bra man är på att ta för sig. I politiken är tillvaron så brutal att makt får man 

inte, makt måste man ta sig. 

Meddelandet beskriver återigen en uppenbar konflikt mellan det formella 

och det reella inflytande. Den beskrivningen kanske kulminerar på sidan 9 

punkt 2, 1,6. Låt mig först konstatera att ju bättre beredningen är desto en-

klare blir implementeringen i slutändan. Landskapsregeringens tjänstemän 

och landskapets politiker har rätt att ta del i all nationell beredning i alla 

ärenden på alla nivåer. Jag vet detta av egen erfarenhet. Landskapsförvalt-

ningen har de resurser som de har. Vi hörde att de är begränsade, de har inte 

varit mindre begränsade tidigare heller, men så är det. Regeringen har de re-

surser som den har. Därför måste man prioritera såsom det beskrivs i med-

delandet. Prioriteringen skall ha som mål att bara sådana EU-rättsakter 

skapas som är förutsägbara, som är proportionella, som respekterar subsidia-

ritetsprincipen och som lämpar sig för vårt samhälle som sådant. Den vakt-

hållningen skall ske i beredningen därför att i implementeringsskedet är det 

för sent att åstadkomma förändringar.  

Redovisningen i meddelandet om att medverkan i den nationella bered-

ningen fungerar dåligt och att stora resurser måste satsas på implemente-

ringen är två symptom på en och samma åkomma. Det formella inflytande 

har man inte kunnat materialisera i ett reellt inflytande i ett tillräckligt tidigt 

skede. Jag konstaterar att det skriftliga förfarandet, som redovisas i med-

delandet, inte svarar mot syftet med rätten att delta i beredningsmötena i 

Helsingfors i den utsträckning och i den omfattning som man själv bestäm-

mer sig för. Ifall ministerierna inte förmår anvisa beredningspersonal med 

tillräckliga språkkunskaper, vilken är den bakomliggande grunden för pro-

blemen, så då ska man göra det som man gör i EU, för att människor ska för-

stå varandra; man anlitar tolk. Detta har justitieministeriet upprepade gånger 

slagit fast. Såsom landskapsregeringen skriver i meddelandet är detta en 

fråga som måste få en fungerande lösning, annars kommer ingenting annat 

heller att fungera när folk inte kan prata med varandra. Ytterst är ju detta en 

fråga om trovärdigheten i självstyrelsesystemet.  

Min grupp stöder de strävanden som redovisas i meddelandet. Vi vill gärna 

trycka på strävandenas centrala betydelse, av det enkla skälet att när man 

förhandlar så bör man förstå varandra. 

Vad sedan gäller substansen i prioriteringarna, dvs enskilda ärenden, så 

omfattar liberalernas lagtingsgrupp satsningarna på initiativen och på flagg-

skeppen kring dem. Ålands s.k. brand, som det nu för tiden heter, bör ha fo-

kus på nyfikenhet, innovationer och cleantech. Därför är den s.k. innovat-
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ionsunionen intressant och viktig för oss här på Åland av hänsyn till vårt geo-

grafiska läge och till vår juridiska status i unionen.  

Mycket om det som sker inom transportsektorn har med innovationer att 

göra. Stödet till maritima transporter, sjöfart, ska i EU ses över och förnyas 

under detta år. Samtidigt kommer en social maritim agenda att presenteras. 

Det förstnämnda projektet är en fortsättning på gällande guidelines från 1997 

och avgör i praktiken om sjöfart i framtiden ska kunna drivas under åländsk 

och finländsk flagg. Härmed har EU fått ett ytterst fast grepp om sjöfartspoli-

tiken, även om det har gått lite köksvägen kanske man kan säga. Branschens 

aktörer är nöjda med den här ordningen, åtminstone i stora drag. Det ser 

tämligen ljust ut i takt med att medlemsstaterna utformar och bekostar stöd-

systemen inom EU:s ramar.  

Den sociala maritima agendan kommer att innehålla aspekter på sjöfartens 

humana element, hur man blir sjöman, hur man skaffar kompetens, hur man 

upprätthåller kompetensen och hur rent mänskligt det är att leva som en 

sjöman. Detta är aspekter som i hög grad faller under landskapets behörighet 

och därför är en fråga som bör och ska bevakas och följas upp såsom med-

delandet anger. Det här är alltså en nyhet inom EU och en välkommen sådan. 

Till övriga prioriteringar kan det finnas skäl, som vi nyss hörde av mi-

nistern, att återkomma under debatten här, kanske inte idag, eller under den 

fortsatta behandlingen. 

Meddelandets tredje avsnitt, herr talman, beskriver livet i EU, ganska torrt 

och konstaterande. Låt mig bara till detta säga att också avsnitt nummer tre 

är välformulerat och att dess informativa värde ligger på en god nivå.  

I ljuset av debatten förra måndagen om redogörelsen till självstyrelsepoli-

tiska nämnden är det klokt att ta fasta på det som då framfördes, nämligen 

när lagtinget får så här fylliga och informativa EU-meddelanden behöver 

samma saker inte nödvändigtvis redovisas i redogörelsen till självstyrelsepoli-

tiska nämnden. Här kan insatserna koordineras och så bör ske i framtiden. 

Tack, herr talman.  

Ltl Henry Lindström  

Herr talman! Jag ska på centergruppens vägnar hålla ett anförande kring EU-

meddelandet Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2011 och 

verksamhet år 2010. 

I och med att vi ifrån minister Erikssons sida och även från vtm Gunnar 

Janssons sida har fått ganska fylliga redogörelser kring inflytandefrågorna så 

väljer jag i det här anförandet att beröra vissa enskilda prioriteringar i med-

delandet. 

Herr talman! Jag vill betona att det är ett mycket ambitiöst program. Det 

berör mycket viktiga frågor för det åländska samhället, dels för näringslivet 

men även dels för den enskilda människans liv och leverne. 

När det gäller strukturfonden av företagsstöd så är det viktiga instrument 

för vårt näringsliv och även för den regionala utvecklingen. Landskapsrege-

ringen har som målsättning att man ska ta del av på fonderna och att man 

genom de här stöden kan utveckla regionernas möjligheter. 

En stor och betydelsefull sak för jordbruket är den reform av jordbrukspo-

litiken som har aviserats. Utgående från en ganska omfattande avreglering, 

då man diskuterade det här ärendet från början, har kommissionen nu be-
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handlat grunddokumenten och istället kommer man att fortsätta ganska 

långt på de riktlinjer som man har jobbat efter hittills. 

För Åland kan LFA-stödet bli en stor fråga om det fortsättningsvis ska vara 

under pelare två eller om det ska vara under pelare ett. De stöd som finns un-

der pelare ett, enligt nuvarande uppdelning, hör till rikets behörighet. Det 

kan bli en ganska stor fråga för Ålands del. 

Herr talman! När det gäller det småskaliga kustfisket så har vi hittills 

drabbats av att det behandlas inom ramen för den gemensamma fiskeripoliti-

ken. Vi har ett flertal gånger konstaterat att det inte passar att det småskaliga 

kustfisket behandlas inom den reglering som gäller hela fiskeripolitiken. 

När det gäller sjöfarten så behandlade vtm Gunnar Jansson den ganska in-

gående. Det är oerhört viktigt att sjöfarten ges de möjligheter till stöd som 

finns inom våra närområden så att man kan fortsätta.  

Svaveldirektivet är viktigt för sjöfartens del. Man har ambitionen att för-

bättra miljön och miljöpåverkan. De facto kan en sådan här åtgärd motverka 

syftena genom att det här orsakar att länder som inte har antagit IMO:s rikt-

linjer kommer in och konkurrerar och därmed tar över i konkurrensen. Det är 

viktigt att man kan hålla det här på en nivå som gynnar vår sjöfart. 

Certifieringen av timmer och trävaror är också på liknande sätt som när 

det gäller det småskaliga fisket och EU:s fiskepolitik. När man får med hela 

den småskaliga biten i den gemensamma politiken så fungerar det inte i vårt 

småskaliga samhälle. Den förordning som gäller certifiering av timmer och 

trävaror ställer oproportionerligt stora krav både på verksamhetsutövare och 

även på myndigheten som åläggs att övervaka att denna certifiering. Vi kan ju 

kanske fortsättningsvis ha ett litet hopp att landskapsregeringen agerar på ett 

sådant sätt så att tillämpningsförordningen skulle kunna mildra det som för-

ordningen kräver. 

Den gränsöverskridande hälso- och sjukvården är ett område som vi i soci-

al- och miljöutskottet har försökt få insikt i. Det är ett arbete som fortgår. Det 

har inte, som jag bedömer det, gått att få en riktig klarhet i det hela. Jag anser 

att det är viktigt att man ifrån landskapsregeringen fortsättningsvis bevakar 

det här i och med att detta område kan ha stor betydelse för ett litet samhälle 

som Åland med en egen hälso- och sjukvård. Man bedömer att för de stora 

länderna utjämnas de här effekterna mellan länderna. Men för ett litet om-

råde kan det få stora effekter. 

Avslutningsvis, herr talman, vill jag nämna lite om sjöfågeljakten och 

skyddsjakten på storskarv. När det gäller sjöfågeljakten så håller man fort-

sättningsvis på att göra forskning som ska möjliggöra att man fortlöpande ska 

kunna återinföra en del av sjöfågeljakten. Det tror jag att är en viktig sak för 

Ålands del. 

När det gäller skyddsjakten på storskarv så har det kommit anmärkningar 

mot den skyddsjakt som vi bedriver. Man kommer då att göra förändringar i 

jaktlagen så att vi anpassar oss efter de direktiv som EU har. Tack. 

Ltl Carina Aaltonen, replik  

Herr talman! När det gäller EU:s jordbrukspolitik nämnde ltl Lindström 

att det kanske inte kommer att ske så stora förändringar inom det nuva-

rande systemet. Om jag har tolkat jordbrukskommissionären Cioloş rätt, 

så försöker de väl ändå att pengarna i det nya programmet 2014-2020 

ska gå till ett mer grönare och mera miljövänligt jordbruk och att man 
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ska försöka styra över bidragen till aktiva jordbrukare. Hur ser centern 

och ltl Lindström på de här frågorna? 

Ltl Henry Lindström, replik  

Herr talman! Ja, det är riktigt att de förändringarna är på gång. Det är 

helt i sin ordning, men det är ändå inte alls det som jag närmast berörde 

här. Jag berörde närmast en total avreglering när det gäller stöden till 

jordbruket. Det är en målsättning som man från EU:s sida har ändrat 

och inte, åtminstone i det här skedet, kommer att genomföra på samma 

sätt som man hade tänkt sig. 

Ltl Carina Aaltonen, replik  

Det är riktigt att det pågår en kamp nu mellan de gamla medlemsstater-

nas som vill ha bidragen och de nyare medlemsstaterna som vill komma 

fram till en mera marknadsinriktad jordbrukspolitik.  

Om man går till frågan aktiv jordbrukare, hur ser centern på det? Är 

detta diskussioner som också borde föras på Åland? Hur ska man då in-

volvera övriga partier i den här diskussionen?  

Ltl Henry Lindström, replik 

Talman! Jag har ju varit engagerad i jordbruket från olika sidor, dels 

som tjänsteman och dels via Ålands producentförbund. Målsättningen 

från jordbrukets sida har alltid varit att vi ska ha ett aktivt jordbruk. Se-

dan har vi målats in i det stödsystem som består av EU:s jordbrukspoli-

tik. Vi har fått anpassa oss till att vara inne i detta system. Det i sin tur 

har sedan gjort att vi har fått ett helt annat jordbruk än vad vi själva 

skulle önska oss.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Roger Eriksson, replik  

Tack, herr talman! Det gläder mig att konstatera att ltl Lindström har 

samma åsikt som landskapsregeringen angående svaveldirektivet. Just 

de punkterna som Lindström tog upp i sitt anförande har vi också fram-

fört ifrån landskapsregeringens sida, konkurrensen av trävirke, och att 

det är kontraproduktivt, dvs att transporterna förs över på land. Vi har 

ifrån landskapsregeringens sida gett utlåtande, haft konsultationer och 

offentligt samråd om de här frågorna. Det här har vi också tagit fram i 

ett nära samarbete med bland annat rederinäringen. Jag kan också an-

föra att jag personligen tog upp, i ett personligt möte med kommission-

ären Sim Kallas i fjol, frågan om svaveldirektiv och hur det påverkar 

Ålands situation. Vi fick förståelse för våra frågor.  

Ltl Henry Lindström, replik  

Talman! När det gäller svaveldirektivet men även andra frågor som be-

rör det småskaliga åländska näringslivet så anser jag att det är väldigt 

viktigt att man noggrant från landskapsregeringen både bevakar och på-

verkar där det är möjligt. För det är svårt att se att de regler som gäller 

för hela EU ska kunna passa in i det småskaliga åländska näringslivet. 
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Diskussionen avbryts härmed och återupptas inkommande 

onsdag den 19 januari. De som finns på talarlistan kvarstår.  

Föredras 

6 Isberedskap 

Landskapsregeringens svar  
Ltl Camilla Gunells enkla fråga (EF 5/2010-2011) 

Ärendet avförds och upptas till behandling vid plenum 19.01.2011. 

För kännedom  

7 Bibehållande av momsfrihet 

Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 6/2010-2011) 

Svar på enkel fråga ska ges inom tio dagar efter det landskapsregeringen tagit emot frå-

gan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget 

och ange orsaken till att svar inte ges. Frågan överlämnades till landskapsregeringen 

14.01.2011. 

8 Talmannens representationsersättning 

Talmanskonferensens framställning (TMK 1/2010-2011) 

Ärendet upptas vid behandling vid plenum 19.01.2011. 

9 Fornminnesvården 

Ltl Anders Erikssons enkla fråga (EF 7/2010-2011) 

10 Försämrade provtagningar vid Godby hälsocentral 

Ltl Anders Erikssons enkla fråga (EF 8/2010-2011) 

Svar på enkel fråga ska ges inom tio dagar efter det landskapsregeringen tagit emot frå-

gan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget 

och ange orsaken till att svar inte ges. Båda frågor överlämnades till landskapsregering-

en idag 17.01.2011. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 19.01.2011 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 

17.00). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 26 ledamöter är närvarande.  

Om ledighet från dagens plenum anhåller talman Roger Nordlund på grund av delta-

gande i CALRE-möte samt lagtingsledamoten Jan Salmén på grund av deltagande i 

Folktingets arbetsutskotts möte i Helsingfors. Beviljas.  

Meddelande 

Talmanskonferensen har idag beslutat att lagtinget håller ett kort bordläggningsplenum 

på fredag den 21 januari kl. 09.30. 

Lagtinget bör ha beredskap för ett extra plenum nästa tisdag den 25 januari kl. 13.00. 

Meddelas att en frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsordningen 

hålls vid ett särskilt plenum måndagen den 24 januari kl. 13.00. Landskapsregeringen 

har meddelat att alla ledamöter kommer att vara närvarande vid frågestunden.  

En lagtingsledamot som önskar ställa en fråga vid frågestunden ska anmäla sig till lag-

tingets kansli senast måndag kl. 12.00. Antecknas. 

Meddelas även att det, förutom frågestunden, kommer att hållas två plenum på måndag 

för första respektive andra behandling av lagförslag. 

Ytterligare vill jag förbereda lagtingsledamöterna på ett långt plenum på onsdag 26 ja-

nuari där tidsgränsen kl. 17.00 inte gäller.   

Herr landshövdingen 

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

republikens presidents framställningar om godkännande av dels förslag till 

lag om sättande ikraft av avtalet med Liberia om upplysningar ifråga om skat-

teärenden och dels förslag till lag om sättande ikraft av avtalet med Montser-

rat om upplysningar ifråga om skatteärenden.   

Talmannen 

Ärendena kommer att undergå vederbörlig behandling i lagtinget.  

Bordläggning 

1 Godkännande av bestämmelser i konventionen om ömsesidig handräckning i skatteä-

renden 

Lagutskottets betänkande (LU 10/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 8/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 24.01.2011. Godkänt.  
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Bordläggning 

2 Godkännande av protokollet om ändring av konventionen om ömsesidig handräck-

ning i skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 11/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 9/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 24.01.2011. Godkänt.  

Bordläggning 

3 Ny blankettlag om fordon 

Lagutskottets betänkande (LU 12/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 7/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 24.01.2011. Godkänt.  

Bordläggning 

4 Lag om ekodesign och energimärkning 

Näringsutskottets betänkande (NU 3/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 6/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 24.01.2011. Godkänt. 

Bordläggning 

5 Ändring av djurskyddslagen 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 8/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 24.01.2011. Godkänt.   

Första behandling 

6 Utkomstskydd och arbetsmarknadsservice 

Näringsutskottets betänkande (NU 2/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 3/2010-2011) 

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 framställningen om utkomst-

skydd och arbetsmarknadsservice. Av framställningen framgår att blankettla-

gen om utkomstskydd för arbetslösa ändrades senast 2008 för att anpassas 

till ändringarna gjorda i rikslagen. Sedan den ändrats 2008 har den inte änd-

rats mindre än 17 gånger i riket och det här har inneburit att vissa av riksla-

gens bestämmelser inte har varit tillämpliga på landskapet, vilket vi har erfa-

rit att ställer till praktiska och andra problem.  

Utskottet har under behandlingen fört en diskussion om behovet av ett ut-

ökat samarbete med de olika myndigheterna som kommer i kontakt med ar-

betssökande, som t ex i samband med sysselsättningsplan görs upp. Utskottet 

har också erfarit att samarbetet har blivit bättre och konstaterar att lagstift-

ningen inte uppställer några egentliga hinder för att ett bättre samarbete 

myndigheterna emellan fortsättningsvis egentligen kan utvecklas.  
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När landskapsregeringen överlämnade framställningen till lagtinget pågick 

ännu behandlingen av propositionen i riksdagen. Som vi kan konstatera an-

tog riksdagen den i andra behandling den 8 december 2010.  

I sammanhanget har utskottet konstaterat att landskapet saknar lagstift-

ning om integration och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Det har 

framkommit att det finns risk för att personer, som skulle beröras av lagstift-

ningen, i avsaknad av rätt till utkomstskyddet istället måste vända sig till 

kommunerna för att få utkomststödet. Utskottet anser att målsättningen 

också måste vara att sådana personer i första hand borde kunna vända sig till 

AMS för att få stöd för att komma ut på den åländska arbetsmarknaden.  

Landskapsregeringen bör mot den här bakgrunden återkomma med lag-

stiftning om integration samt med en arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. 

Vi föreslår för lagtinget att man antar i framställningen ingående lagförslaget 

oförändrat. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Herr talman! Näringsutskottet skriver i sina synpunkter att kommunen 

inte kan kräva att en utkomststödstagare är arbetssökande. Vi har även 

tittat på sociallagstiftningen, lagen om utkomststöd. Är ni helt säkra på 

att den åländska lagen skiljer sig från rikslagen i denna punkt? Jag tviv-

lar nämligen på det. 

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Ja, inte vågar jag gå i god för det. Vi har diskuterat det här 

i utskottet och finns det något som tyder på att det inte gör det så får 

man väl titta på det om det är praktiskt möjligt att ändra. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Herr talman! Ni skriver att man inte behöver vara arbetssökande, men 

mig veterligen så kräver alla socialsekreterare på Åland att klienterna är 

arbetssökande, friska personer som söker utkomststöd. Det här är väl-

digt tråkigt, det har redan gått ut i radion att man på Åland inte kräver 

detta utan man får utkomststöd utan att vara aktivt arbetssökande. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Näringsutskottets ordförande talar om behovet av en in-

tegrationslagstiftning och jag är enig om det. Det är någonting som man 

behöver ha. Kan ledamot Englund säga något mera om vad integrations-

lagen bör reglera och när man i så fall borde komma till lagtinget med en 

framställning?  

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Ja det finns säkert en hel del som man i en integrationslag 

måste titta på för att få verksamheten att fungera. Utskottet har i mångt 

och mycket erfarit att man kan sköta det här praktiskt från de olika 

myndigheterna. Det har vi fått fram när vi har gått igenom det. 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ledamot Englund påtalar ändå i sitt anförande behovet av 

en integrationslagstiftning. Jag antar att det är något som man i nä-

ringsutskottet har diskuterat och tycker att är angeläget och därför und-

rar jag om man har diskuterat någon tidtabell. Det har gått ganska 

många år sedan man gjorde ett grundarbete vad gäller integrationen och 

en integrationsstrategi och sedan dess har vi talat mycket om behovet av 

att det kommer en strategi och en lagstiftning. Har man i utskottet dis-

kuterat en tidtabell när regeringen kunde komma med en framställning? 

Ltl Anders Englund, replik 

Vad gäller utskottets åsikt har vi inte kommit med någon tidtabell för att 

åtgärda det här. Vi har uppfattat att man i förvaltningen kommer att 

titta på det här. Man kanske redan jobbar med det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Utskottsordförande sade i sin presentation att lagen änd-

rades senast 2008 och sedan dess har den ändrats 17 gånger på rikssi-

dan. Utskottet pekar på att det har uppfattats som ett formellt och prak-

tiskt problem, dvs. att man inte har hunnit med de ändringarna. Vilka är 

de direkta praktiska problemen? Är det som jag tror, som det också står 

längre ner i framställningen, att ett motsvarande system i landskapet 

som i riket förenklar framför allt handläggningen av ärendena, dvs. man 

har samma datasystem på AMS som man har i Finland och har man ett 

avvikande regelsystem blir det problem. Vilka är de praktiska proble-

men? 

Sedan vill jag fråga om det som jag tog upp i remissen, vi har en helt 

annan arbetsmarknadssituation på Åland. Det skulle vara viktigt att ha 

en helhetslösning utgående från ett åländskt perspektiv och inte bli och 

släpa med på det här sättet, mer än vad man blir. Enligt mitt förme-

nande är det enbart lagstiftningen runt arbetskassorna, som är en liten 

del i det här sammanhanget, som hör till rikets behörighet, resten är ju 

vår behörighet.     

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Jo, vi har egentligen gjort samma bedömning som land-

skapsregeringen har gjort i sin framställning, ett motsvarande system i 

landskapet som i riket förenklar framför allt handläggningen av ären-

dena samtidigt som rättigheterna ges enligt lagstiftningen, som man 

måste följa. Visst uppstår det praktiska problem här emellan även för 

tjänstemännen och för de berörda och för myndigheten som sådan. Så 

långt har utskottet varit överens med hur landskapet har bedömt situat-

ionen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det är just det som gör mig orolig när utskottsordförande 

Englund säger att man har gjort samma bedömning som landskapsrege-

ringen har gjort. Jag kommer väl ihåg presentationen av framställning-

en, dvs. landskapsregeringen har överhuvudtaget inte gjort någon annan 
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bedömning än att man ser till att man skulle få det att se exakt likadant 

ut som i riket. Det är inte det som är det viktiga när det gäller den 

åländska arbetsmarknadsservicen utan det viktiga är att få den att fun-

gera utifrån åländska förhållanden.  

När det gäller de praktiska problemen så mig veterligen är inte de 

speciella problem för andra än för dem som jobbar på AMS. Man har 

precis samma datasystem som man har i Finland och har vi någonting 

som avviker så blir det problem. I och med att landskapsregeringen inte 

tittade på det här och gjorde en ordentlig bedömning tycker jag att nä-

ringsutskottet borde ha gjort det och inte bara luta sig tillbaka och lita 

på landskapsregeringen. 

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Egentligen tycker vi att landskapsregeringen är på gång i 

samarbetet och tittar på de förändringar som behöver göras. Nog har vi 

fått den uppfattningen i näringsutskottet också när vi har diskuterat det 

här med AMS trots allt. Lagen har ändrat 17 gånger sedan 2008, men 

det har varit mindre tekniska ändringar egentligen och tillika har det 

fungerat rätt så bra ändå. Nog måste vi erkänna att den åländska ar-

betsmarknaden fungerar rätt väl. Jag tycker att vi kan vara eniga om det. 

Säkert finns det förändringar man behöver göra här, men de diskuteras 

både på AMS’ sida och från landskapsregeringens sida. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Under ganska lång tid så har socialdemokraterna diskuterat ar-

betsmarknadsfrågor med personer som faller, som man säger, mellan stolar-

na. Det är inget litet problem för många enskilda som drabbas speciellt av 

sjukdom och blir sjukskrivna och alltså inte kan försörja sig på sitt arbete. 

Problematiken är framför allt den att det system man har i riket inte fungerar 

här. Jag tror som utskottsordförande att innan man har ett heltäckande sy-

stem som på något vis svarar mot speciella åländska förhållanden ska man 

hålla sig ganska mycket till rikslagstiftning och det system man har i riket, 

annars äventyrar man enskilda människors trygghet i vardagen.  

De problem som jag har uppfattat att inte har berörts här och kanske inte 

heller riktigt i regeringen, är när människor blir sjukskrivna så av något skäl 

inträder inte tillräckligt snabbt alternativet att söka rehabiliteringsstöd. Att 

bli rehabiliterad eller att få ett annat jobb eller en annan utbildning eller vad 

det nu kan vara, det kan vara olika i olika fall, syftet kan vara att återgå till sitt 

egentliga arbete eller att man ska få ett nytt arbete om man är så skadad att 

man inte kan fortsätta med sitt vanliga arbete. Där saknas en effektiv förvalt-

ning hos oss. Det måste vara ett problem speciellt mellan folkpensionsanstal-

ten, arbetsplatsen och ÅHS.  

Det andra problemet är att om man blir sjukskriven mer än ett år så får 

man inte dagpenningen och då ska man egentligen ha möjlighet att lyfta ett 

arbetsmarknadsstöd. Där fungerar inte alla gånger heller ur individens syn-

punkt, kommunikationen mellan folkpensionsanstalten och AMS. Jag säger 

inte nu att någon gör fel, men det är det att med de egna lösningarna fungerar 
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inte folkpensionsanstaltens alla detaljerade myndighetsgångar och där olika 

system ska haka in i varandra för att individen inte ska falla mellan stolarna.  

Det är många arbetstagare på Åland som har haft stora svårigheter när de 

har blivit sjukskrivna mer än ett år och då plötsligt står utan försörjning och 

så ska det inte vara. Man kan få arbetsmarknadsstöd, men det är ett passivt 

stöd på sätt och vis så man borde i mycket tidigare skede komma in på reha-

bilitering. Här finns ett jättestort problem som jag inte tror att regeringen har 

koll på, varken på näringsavdelningen eller på den sociala avdelningen, åt-

minstone har jag aldrig hört ännu att man har problematiserat eller lyft fram 

det. Det kan gå så långt att människor, fast det är sjukskrivna och skulle vilja 

gå tillbaka till sitt arbete, kan de inte göra det när de är sjukskrivna och då 

blir de utan försörjning och måste gå till socialen och lyfta utkomststöd. Ar-

betsmarknadsstödet är de inte medvetna om, det lär vara skrivet på en liten 

blankett längst ner, med en liten, liten stil, ingen informerar dem vanligtvis 

om det på FPA osv. Kanske det i viss mån har förbättrats.  

Det finns flera glapp i systemen som gör att människor, som är sjuk-

skrivna, kan råka ut för försörjningsproblem. Det har också skrivits om dem 

som har olika uppfattningar än de privata försäkringsbolagen och också de 

råkar ut för en sådan här problematik. Det hör inte direkt till lagtingets an-

svarsområde, men det övriga som jag har beskrivit gör det. Jag ser att ordfö-

rande i utskottet nickar, tydligen har man diskuterat det här.  

Jag tror inte att man kan ta det så här som ledamot Anders Eriksson sade 

att vi inte ska göra som i riket utan vi ska ha vårt eget och det ser så an-

norlunda ut. Det gör det redan och det har inte fungerat tillfredsställande för 

dem som är drabbade och som behöver stödet. Istället för att säga att rikets 

stöd ska vi inte bry oss om tror jag att vi måste utgå från det, men vi måste få 

en effektivare modell där vi har behörighet och där vi har myndigheter som 

har ett ansvar i hela det här systemet, bättre kan haka på, speciellt folkpens-

ionsanstalten och där måste sjukhuset komma in.  

Varför det inte riktigt fungerar jag är inte övertygad till 100 procent om var 

komplikationen ligger, men jag har en känsla av att på ÅHS har det en viss 

betydelse att läkarna ändå är insatta i systemen. Det är på basen av deras in-

tyg som den här drabbade personen kommer vidare i behandlingskedjan, 

men ibland ger inte läkarna rätt intyg och de kan vara ofullständiga. Det hän-

der också att folk får intyg som inte godkänns av de här myndigheterna och 

så ska de vänta två veckor till förrän de får ett intyg för att trygga sin försörj-

ning, det kan vara semester en månad och då tar det ännu längre. Det finns 

problem här som man måste gå till botten med och då måste man utgå från 

de människor, som har drabbats för de kan beskriva, i många fall, var pro-

blemen ligger och deras berättelser är inte så olika. Jag har hört många vid 

det här laget, men jag kan inte systemet fullständigt så jag kan inte säga hur 

man ska göra, men någonting måste man göra. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! De frågor och problem som ledamot Barbro Sundback tar 

upp är viktiga att söka lösningar på. Det måste vi göra framöver. Syftet 

med den här lagen, när man satte igång lagberedningsarbetet för ett och 

ett halvt år sedan, var att få uppdateringarna framför allt. Det är viktiga 

synpunkter som ledamot Barbro Sundback tar upp och de måste vi titta 

på. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ja, jag är glad om den här frågan tas på allvar av närings-

ministern. Jag tror att man inte kan föreställa sig riktigt hur hårt drab-

bad man kan bli om man inte själv har hamnat i den här situationen. 

När man en gång har drabbats av en sjukdom som gör det omöjligt att 

jobba tror man till först att folkpensionsanstalten är deras vän, om jag 

uttrycker det så, för att de ska få stöd. När de inte får det stöd de har 

väntat sig blir de otroligt besvikna. Sedan vänder man sig kanske till nå-

gon minister som inte riktigt greppar frågan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Herr talman! Precis som minister Eliasson sade handlar den här lagen 

om utkomstskydd och arbetsmarknadsservice, kanske inte om den yr-

kesmässiga rehabiliteringen som ledamot Sundback pratar om. Jag hål-

ler med ledamoten Sundback om att det inte fungerar riktigt bra alla 

gånger med rehabiliterande åtgärder inom arbetsmarknaden, omskol-

ningar och så. Under ett års sjukskrivning får man, jag måste lite infor-

mera, sjukpenning från FPA. Är man fortfarande sjukskriven är det ar-

betspensionssystemet, försäkringsbolagen, som betalar rehabiliterings-

stöd. Sedan måste rehabiliteringsåtgärderna sättas in, omskolning, ar-

betsprövning eller motsvarande. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jo, det är så att den här lagen inte precis berör det jag talar 

om nu, men jag upplever att det är ett större problem än uppdateringen 

av just den här lagen. För att få till stånd trygghetssystemet för dem som 

blir långtidssjukskrivna på arbetsmarknaden är det hög tid att ta en titt 

på systemet i sin helhet. Rehabiliteringen borde sättas in betydligt 

snabbare i de flesta fall. Jag har haft vissa kontakter på rikssidan och där 

verkar det vara så att ambitionerna är man ska komma in på de här re-

habiliteringsvägarna inom tre månader från det man blir sjukskriven om 

man inte har fått någon hjälp. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Herr talman! Det stämmer att inom tre månader måste rehabiliterings-

planen ha gjorts enligt lagen. Rehabiliteringsåtgärderna ska göras 

snabbt, man ska inte vänta ett år för då har det gått länge. Då finns just 

risken att man inte får pengar någonstans ifrån. Då är det arbetsför-

medlingen som ska ge arbetsmarknadsstöd. Det är inte så lätt att få ar-

bete om man inte har någon sjukdom. Jag håller med om att man måste 

informera patienterna och speciellt dem som ska informera, alltså lä-

karna och annan sjukvårdspersonal, om systemet och lagarna. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ja, det är värdefullt med ledamot Eriksson i lagtinget i de 

här frågorna, hon har yrkeskunskap i frågorna. Just tre månaders fa-

taljtid skulle vara mycket viktig att följa, personer som nu drabbas av 

över ettåriga sjukskrivningar utan några direkta åtgärder för att rehabi-

litera, det är väldigt viktigt och strategiskt i de här frågorna. Varje män-
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niska som vi lyckas rehabilitera och hålla kvar på arbetsmarknaden är 

till nytta inte bara för den enskilda utan för hela samhället. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Det är precis som ledamoten Sundback säger att det finns 

många. När man diskuterar området lite bredare så finns det annan lag-

stiftning som styr de här sakerna. Det är ett svårt område, det ska med-

ges av oss allihop. På många olika sätt kan man falla mellan de olika sy-

stemen och det förs alltid en stor diskussion om det, det har vi sett i 

massmedia. Det drabbar personer som är i behov av det. Det får inte 

heller vara så att man kan utnyttja systemet på felaktiga grunder. Det är 

en vidsträckt diskussion när man kommer in på de här områdena. Jag 

stöder ltl Sundbacks tankar som framfördes tidigare i det här samman-

hanget. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Den här rädslan för att någon skulle utnyttja systemet tror 

jag faktiskt är överdriven, jag tror inte att människor sjukskriver sig för 

att de tror att de ska få något litet utkomststöd att leva på. De allra 

flesta, om inte alla, vill arbeta och de vill ha hjälp att komma tillbaka till 

arbetslivet. Samhället måste vara en stödjande part här, inte en som ut-

går ifrån att det kanske är någon som vinner en fördel på det här syste-

met. Det tror jag inte att finns, det finns nog bara vinnare, men då måste 

systemet vara så att sjukskrivningarna inte blir så här långa att man ris-

kerar att tappa sin försörjning. Det är att straffa den här personen dub-

belt. Man kan inte sedan komma in på egen kraft på arbetsmarknaden 

för man har inte de formella grunderna. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag noterade att ledamoten Sundback sade i sitt anförande att 

vi måste ha en effektivare modell och vi måste ha behörighet. Vi kanske rent 

av är eniga ledamoten Sundback och jag när det kommer till kritan, men vi 

angriper problematiken från lite olika håll. Det som ledamoten Sundback sä-

ger om att vissa faller mellan stolarna är olyckligt.  

För Ålands vidkommande är det viktigt att vi har ett system så att de han-

dikappade och sjuka på Åland kan tas om hand på bästa sätt. Det är det som 

skulle vara utgångspunkten. Såsom det är nu och som jag vill vända mig 

emot, jag har ju ändå åtta års erfarenhet och sett hur det här fungerar, är att 

all energi läggs egentligen ner på att följa riket istället för att ägna sig åt ett 

åländskt utvecklingsarbete, att vad är bra för situationen här på Åland.  

Jag kommer så väl ihåg diskussionen som vi hade om alterneringsledighet. 

Det var ett förslag som dök upp på den finska arbetsmarknaden när man låg 

på 14-15 procents arbetslöshet. Det var ett sätt att få bort folk från arbets-

marknaden och att få ut mera folk på arbetsmarknaden. Här på Åland var det 

många som var kritiska och menade att vi också måste ha det. Det är väldigt, 

som det sades i debatten, skönt att få vara borta från arbetsmarknaden ett år. 
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Det är det säkert, jag har full respekt för att det kan vara skönt att vara borta 

en tid från arbetsmarknaden. Problemet på Åland då och fortfarande var att 

det inte gick att få tag på arbetskraft, vi hade en helt annan arbetsmarknad 

här på Åland, men ändå använde man sig av samma medel.  

Utskottsordförande Englund, som tyvärr inte är kvar längre, sade att det 

här är så svåra frågor. Det blir så svåra frågor just för att vi blir fångade i det 

komplicerade finska systemet, som mer eller mindre har blivit ett lapptäcke. 

Jag vill minnas att näringsministern nämnde att det var 48 ändringar som 

har gjorts under året när han presenterade den här lagframställningen, 17 har 

gjorts sedan sista ändringen gjordes 2008. Det är sant, det blir ett otroligt 

lapptäcke och därför blir systemet så komplicerat.  

Igen, värderade lagtingsledamöter, jag vill påminna om att vi har en helt 

annan arbetsmarknad här på Åland än vad man har på finska sidan. De åt-

gärder som de har där går mycket ut på att få ut folk på arbetsmarknaden, 

vilket är riktigt med den arbetslöshetssituation som man har där, medan det 

väsentliga här är att få tag på arbetskraft i många fall. Notera att de som är 

sjuka och handikappade och faller emellan stolarna, det är dem som man 

borde ta som ett skilt utvecklingsarbete och se till att vi kan lösa de frågorna. 

Inte är det så oerhört svårt och komplicerat sist och slutligen, bara vi vet vad 

vill göra och hur vi ska göra det. Det krävs förstås att det finns kompetens och 

att vi har behörighet att komma ifrån systemet som det är nu, för det är otro-

ligt trögt, det är otroligt svårt att få till stånd några förändringar.  

Ledamoten Sundback sade att man behöver ha en effektivare modell och 

att man behöver har mera behörighet och det håller jag helt med om, ja så 

uppfattar jag uttalandet och det håller jag med om. Det var det jag ville att 

näringsutskottet skulle titta på. Jag noterade att landskapsregeringen inte har 

gjort det och det är olyckligt. De här frågorna måste vi kunna lösa utgående 

från de förutsättningar som gäller i det här samhället och inte de förutsätt-

ningar som gäller på finska sidan. Märk väl, det här handlar enbart om att vi 

ska få en så flexibel förvaltning som möjligt.  

Ledamot Sundback har många gånger kritiserat den åländska förvaltning-

en, att det inte fungerar här och inte fungerar där och svaret är lite detsamma 

som här, vi sitter fast i ett system som är uppbyggt för något helt annat. Vi 

borde fokusera på vad det är som vi vill uppnå när det gäller arbetsmark-

nadspolitiken på Åland. Vi borde se till att vi har ett regelverk och se till att vi 

har en förvaltning som kan förverkliga det. Problemet som jag ser det när det 

gäller behörighet är att vi inte har behörighet när det gäller arbetskassorna, 

det är det lilla, lilla problemet i det här stora sammanhanget som gör att vi 

sitter fast i systemet. Man har hela tiden blivit att släpa efter. Vi har hela ti-

den, säkert i 20 års tid, ända sedan lågkonjunkturen i början på 1990-talet, 

släpat efter. Försök att ändra den åländska lagstiftningen. Man har aldrig 

ställt sig frågan vad det viktiga för Åland är. Vad är det vi behöver för att det 

här ska fungera på ett så bra sätt som möjligt? 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag kan bara konstatera att ltl Anders Eriksson och jag har 

helt olika beskrivning av verkligheten. Problemet för Åland är att vi slä-

par efter i lagstiftningen jämfört med både öster och väster om oss. Jag 

kan inte förstå att det ska vara så stor skillnad på en arbetslös ålänning 

och en arbetslös svensk eller finne eller en svensk och en finne som be-
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höver integreras. Det finns delar som är en del av det nordiska välfärds-

samhället och välfärdssystemet som vi också behöver ha. Okey, gärna 

mera behörighet, men jag behöver 15 tjänstemän till på socialbyrån. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det sistnämnda är verkligen en sanning med modifikation 

igen. Tittar vi utgående från situationen som är idag har vi en ganska 

stor arbetsstab på AMS. Vi har precis samma bemanning, som vi hade 

under lågkonjunkturen när vi hade 10 procents arbetslöshet. Varför är 

det så? Jo, på grund av att en stor del av deras arbete går ut på att hålla 

sig a jour med det finska systemet, att se till att man får alla förändring-

ar på plats istället för att jobba med saker och ting utgående från den si-

tuation som gäller här. Jag noterade tidigare att det sades att vi hade så 

bra arbetsmarknad så det här måste lyckas. Det har ingenting att göra 

med den här lagstiftningen att vi har en så bra arbetsmarknad som vi 

har. Det beror på att vi har ett så livskraftigt åländskt näringsliv som 

skapar arbetsplatser och, måste jag väl motvilligt erkänna, på grund av 

att vi har så väldigt många anställda inom offentlig sektor. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! När det gäller arbetsmarknadslagstiftning är det en inte-

grerad del som också hakar in i sociallagstiftningen och hela socialför-

säkringssystemet som inte är vår behörighet. Jag tycker att ledamot An-

ders Eriksson verkligen förenklar saker och ting, verkligheten är mycket 

mera komplicerad än ltl Anders Erikssons verklighet. Det här med att 

det finns en stor arbetsstyrka på AMS för att hålla sig a jour med det 

finska systemet stämmer inte heller. Vi har mer lagstiftning som inte är 

uppdaterad och som inte är moderniserad. Det där stämmer inte heller. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det är riktigt det som sägs att sociallagstiftningen och ar-

betsmarknadslagstiftningen går in i varandra, det är helt sant. När mi-

nister Sjögren säger att jag förenklar, att verkligheten är så komplicerad, 

måste jag få ställa en motfråga: Har man verkligen satt sig ner i land-

skapsregeringen och tittat på vad vi kan göra utgående från den behö-

righet vi har att få ett betydligt mera förenklat system än vad vi har 

idag? Alla som har uttalat sig idag har suckat om hur komplicerat och 

hur svårt det är, det är jag den första att hålla med om. Jag hävdar, jag 

förenklar inte utan jag hävdar, att det har kunnat vara betydligt enklare 

än vad det är idag. Igen, har man någon gång ställt sig frågan i land-

skapsregeringen att kunde vi verkligen göra det här på ett helt an-

norlunda sätt utgående från den arbetsmarknad som vi har här? Inte 

kan väl minister Sjögren mena att arbetsmarknadssituationen på den 

finska sidan och här på Åland är lika, den är ju väldigt, väldigt motsatt 

många gånger.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! I ett försök att inte fortsätta tala förbi varandra så konsta-

terar jag att ledamot Anders Eriksson anser att vår arbetsmarknadslag-
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stiftning liknar för mycket den som man har i riket och det är olyckligt 

för vår arbetsmarknad ser helt annorlunda ut och därför ska vi ha en 

mera åländsk lagstiftning. Sedan ställer han vissa frågor till andra hur 

man ska uppfylla hans uppfattning om skillnaderna. Då blir min fråga 

till ledamot Anders Eriksson som har den här uppfattningen: Vilka kon-

kreta ändringar och förslag har Ålands framtid att komma med? Argu-

mentationen att man för en egen uppfattning och så ska andra lösa pro-

blemet tycker jag inte är riktigt likt ledamot Anders Eriksson. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det är en bra fråga. Jag ser inte det här som en självstän-

dighetspolitik. Jag hade precis samma tankegångar under de åtta år jag 

var politiskt ansvarig för den här verksamheten och vi skissade på en 

helt ny arbetsmarknadslagstiftning. Jag må erkänna att tyvärr föll den 

lagen på vissa punkter efter det att jag slutade, men så vill jag att saker 

och ting skulle fungera. Det är klart att jag är jävig, det är klart att jag är 

part i målet, men då tyckte jag ändå att jag tillsammans med ledningen 

för AMS drev ett utvecklingsarbete och vi tittade utgående från de behov 

som finns här. Jag tycker inte att man bör diskutera i självständighets-

termer utan jag vill diskutera i termer vad det bästa för det åländska 

samhället är och vad är det bästa för den åländska arbetsmarknaden. 

Ledamoten Sundback var ju med på den tiden och hon kanske kommer 

ihåg att 1999 lades det fram en åländsk lagstiftning. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ja, det är möjligt att det var så, men det har fallit ur mitt 

minne. Jag skulle gärna se att ledamot Anders Eriksson i ett koncentrat 

gav oss här ett förslag på hur vi ska göra för att hans modell ska uppfyl-

las. Jag delar nämligen inte grundinställningen som ledamot Anders Er-

iksson har. Det är väldigt tråkigt att höra sådana uttalanden att visst är 

det skönt att vara borta ett år från arbetsmarknaden med alternerings-

ledighet, det är mera graverande för ledamot Anders Eriksson än någon-

ting annat. Det visar på en syn på andra människor och deras bedöm-

ningar av arbetet som inte är respektfullt. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Ja har det fallit ur ledamoten Sundbacks minne hur fram-

ställningen såg ut 1999 så får jag väl lov att säga att vi är två, jag kan inte 

rekapitulera den heller. När det gäller alterneringsledighet så kanske jag 

uttryckte mig slarvigt, men det jag ville peka på med det exemplet är att 

jag kommer så väl ihåg debatten att syftet när förslaget kom på rikssidan 

var just det att det här var ett sätt att få ut mera folk på arbetsmark-

naden. Det var syftet med alterneringsledigheten, medan syftet på Åland 

var det rakt motsatta, arbetsmarknaden skrek efter arbetskraft, det gick 

inte att få tag på arbetskraft överhuvudtaget. I det skedet skulle vi ha 

samma stödform, som faktiskt blev rent kontraproduktivt ifall vi skulle 

ha slagit fast en sådan politik att vi ska fokusera på arbetsmarknaden 

utgående från de behov som finns här. AMS måste också, om de ska 

uppnå respekt, jobba utifrån näringslivet mot arbetsmarknaden, de som 

har ett behov av arbetskraft, att man också servar dem. 
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Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Den här lagstiftningen handlar mera om sociala trygghetssy-

stem vid arbetslöshet och omställningsskydd osv. när man måste få ett annat 

arbete om man på grund av sjukdom eller funktionshinder inte mera kan 

uppfylla de krav det arbete, som man är anställd för, kräver. När ledamot An-

ders Eriksson tar upp alterneringsledighet är det något utanför ämnet, men 

det är klart att de förebyggande åtgärderna på arbetsmarknaden kanske idag 

är viktigare än vad de var i slutet av 1990-talet. Det är för att man från statens 

håll och andra beslutsfattare vill att vi ska vara längre i arbetslivet, vi ska 

skjuta upp vår pensionsålder. Den verkliga pensionsåldern är lägre fortfa-

rande än ålderspensionsgränsen på 63. Då svarar de som jobbar att de vill ha 

ett flexiblare anställningsförhållande framom t o m löneförhöjningar och sa-

ker. Då är sådana här modeller viktiga.  

Allt hänger ihop, herr talman, man kan inte bara diskutera en separat åt-

gärd för sig utan man måste se till helheten när det gäller arbetsmarknaden 

och vi behöver mera flexibilitet inte mindre och vi behöver effektiva rehabili-

teringssystem framför allt. Utkomstskyddet är nödvändigt men då är slaget 

på sätt och vis förlorat. 

Talmannen 

Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora 

utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.  

Första behandling 

7 Luftkvalitet 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 9/2010-2011) 

Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan det väckas 

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

Ltl Åke Mattsson 

Herr talman! Det här är landskapsregeringens framställning om implemente-

ring av EU-direktivet 2008/50 EG om luftkvalitet och renare luft i Europa. 

Det här är en framställning som knappast berör enskilda medborgare i någon 

nämnvärd grad just nu. Det kanske kan vara i Mariehamns stad som luftkva-

liteten kan komma på den nivån att den här lagstiftningen blir aktuell.  

Utskottet har inte så mycket att anföra angående den. Man kan titta på 

våra allmänna motiveringar, vi har formulerat det så att gällande lagstiftning 

av landskapsregeringen gällande landskapsförordning 2001/38 gjort vissa 

statsrådsbeslut och förordningar tillämpliga i landskapet varigenom rikets 

normer avseende luftkvalitet gjorts tillämpliga i landskapet. Det här är fortfa-

rande den man ser om man inte har jobbat med ärendet på ett tag, en lite för 

komplicerad beskrivning av det hela. Det är helt enkelt så att ska man leta ef-

ter de normer som finns i lagförslaget så är de antagna genom förordnings-

fullmakter. Det är alltså rikslagstiftning som tillämpas här. Är man inte för-

djupad i den här lagstiftningen kan det vara ganska svårt att se det när man 

börjar titta på lagarna. Den frågeställningen dök också upp i remissen och 

den blev klarlagd redan under behandlingen där.  



  

1022 

Nästa fråga gällde förordningsfullmakterna. Vi har tittat lite närmare på 

dem och lagt ganska mycket energi på det. Det finns en viss oklarhet om 

fullmakten skulle hålla och i och med att det är en relativt brådskande lag-

stiftning, när det ligger böteshot i bakgrunden, vill man att den ska gå så bra 

igenom som möjligt. Efter en ingående analys tillsammans med lagbered-

ningen har vi kommit fram till att de förordningsfullmakter som redan finns i 

11 kap. 42-50 §§ torde täcka in lagstiftningen. Man har tillräckligt med full-

makter redan där för att implementera det här så därför har vi valt att helt 

och hållet stryka 33 §. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det var som sagt var en livlig diskussion i remissen, speci-

ellt om gränsvärdena. Jag tycker att utskottet egentligen ger samma svar 

som ministern så dem får man söka någon annanstans om man är in-

tresserad. Det var också en stor diskussion om lagen också berör grän-

söverskridande luftföroreningar. Har utskottet diskuterat den saken? 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Vi hade en ledamot som diskuterade det i remissen som 

frågade om vi skulle gå längre in på det och behandla det i utskottet. Vi 

kom fram till att vi inte skulle göra det i det här skedet. Som det är just 

nu har vi erfarit att det är från meteorologiska institutet som de här 

mätningarna görs här. Landskapet följer upp dem och man får gräns-

värdena därifrån och det är de värdena som finns. Man gör inte egna 

mätningar överhuvudtaget, det är riksmyndigheterna som gör de här 

mätningarna. Vi har inte drivit på den frågan, nej. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Jag har egentligen ingenting i sak att tillföra utöver det som ut-

skottsordförande helt korrekt anförde när det gällde utskottets behandling. 

På frågan från ledamoten Sundback om gränsvärdena har jag för min del, jag 

tog upp dem i remissen och pekade på dem, konstaterat att vi genom en 

blankettlag har antagit gällande riksförordning där gränsvärdena finns så den 

saken är klar med den lagstiftningsteknik vi har. Landskapsregeringen håller 

på och arbetar med en ny landskapsförordning som också ställs i förhållande 

till den riksförordning som finns. Där har landskapsregeringen orsak att stu-

dera det i förhållande till grundlagens bestämmelser om befintliga förord-

ningsfullmakter i den här lagen.  

Det var egentligen gången i landskapsregeringen och kontrollen av lag-

stiftningen, som jag ville ställa en fråga till lantrådet eller vicelantrådet om, 

men nu är ansvarig minister här närvarande och kan säkert till den delen 

svara på det. Här utarbetar man alltså en förordningsfullmakt som hör till det 

märkligaste vi har sett. Den innehåller en förordningsfullmakt inom riksbe-

hörighet, inte bara när det gäller standarder utan också när det gäller mät-

ning och testmetoder. I plenum sade lantrådet att det här var en försöksbal-

long för att klargöra den självstyrelsepolitiska frågan om högsta domstolens 

tolkning som går mot varandra. Det har vi konstaterat i utskottet att det är ett 
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olämpligt forum att göra en sådan förhandlingsomgång, om man säger så, 

som erfordras via den här typen av framställning.  

Det var klart redan från början att vi inte kunde godkänna i utskottet 53 G 

2 mom. Då funderade vi på andra lösningar och kom på den finurliga tanken 

att titta på den befintliga förordningsfullmakten, om den kunde täcka in även 

luftkvaliteten. Det visade sig att den kunde göra det, vi var överens med lag-

beredningen att det kunde den göra.  

Här ser vi två misstag i samband med landskapsregeringens behandlingar 

av framställningar. Min frågeställning blir då: Hur behandlar man lagfram-

ställningarna i sittande landskapsregering? Klubbar man med ett klubbslag 

eller har man genomläsning av dem? Har man tilldelat roller åt ledamöterna 

att kontrollera behörighetsfrågorna som i framställning efter framställning är 

lite slarvigt hanterade? Det skulle underlätta vårt arbete, jag vill inte återkalla 

den modell som användes under det forna lantrådet Alarik Häggblom, det var 

detaljgenomläsning av varje lagförslag i plenum. Däremot finns det mellan-

former som gör att landskapsregeringen, som politiskt organ, kan sila en hel 

del och se till att vissa grodor inte medföljer. När man nu inte mera har den 

här laggranskningen emellan så ställer det större krav på landskapsregering-

en. På något sätt i alla fall bör man kontrollera upp vissa grundläggande prin-

ciper. Det är den frågeställningen jag har till landskapsregeringens närva-

rande representanter. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det finns ett fullständigt vedertaget system hur lagstift-

ningsarbete går till. Det föregås av en överläggning och ett förslag som 

går till majoritetsgrupperna. Sedan kommer det tillbaka till landskaps-

regeringen och så bearbetar man förslagen och så har man en överlägg-

ning igen. Man har upprepade överläggningar om ett lagförslag och man 

går igenom paragraferna. Vi har haft en stor, stor puckel när det gäller 

direktiven och vi har varit tvungna att jobba väldigt skyndsamt. Jag har 

uttryckt min uppskattning för social- och miljöutskottet för den förstå-

else man har visat. Det har varit i skyndsam ordning och man skickar 

också lagförslag på remiss. Det här förslaget var i och för sig bara på en 

tjänstemannaremiss. Det har varit bråttom med direktiven och det kan 

vara en viss förklaring, det är ingen ursäkt, men det är en förklaring. Vi 

går igenom lagförslagen paragraf för paragraf. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Som framgått av flera ärenden har vi haft problem med lag-

granskningen i lagtings- och utskottsbehandlingen. Det som man kan 

uppleva här som lite onödigt är att man måste hitta sådana misstag i 

framställningarna, som borde ha klarerats på landskapsregerings nivå. 

Så länge vi inte har en fungerande laggranskning på lagberedningen som 

helhet ställer det nu lite högre krav på landskapsregeringen att titta på 

vissa frågor. Vissa frågor är mera politiskt intressanta än andra. Behö-

righetsfrågan är alltid politiskt intressant. Det vore bra om landskapsre-

geringen kunde titta över sina rutiner till den delen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora ut-

skottet? Ingen remiss. 
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Ärendets första behandling är avslutad.  

Föredras 

8 Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2011 och verksamhet år 2010 

Landskapsregeringens meddelande (M 2/2010-2011)  

Ärendets behandling avbröts vid plenum 17.01.2011 då det fattades beslut om att ären-

det ska remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden.  

Fortsatt diskussion. Kvar på talarlistan står lagtingsledamöterna Carina Aaltonen, Ro-

ger Jansson och Anders Eriksson. Begäres ytterligare ordet? 

Ltl Carina Aaltonen 

Tack, fru talman! Jag kommer att ta upp tre områden under denna debatt om 

EU och Åland och prioriteringar för 2011. Det är jordbruket, GMO och EU:s 

temaår.   

Beträffande avsnittet om jordbruket får vi ta del av ett resonemang om be-

hörighetsfrågan och om LFA-stödet kommer att placeras i pelare 1 eller pe-

lare 2 och det kanske är en angelägen fråga, men från socialdemokraterna 

skulle vi gärna välkomna en diskussion om hela det åländska jordbrukets 

framtid och om vilket jordbruk vi vill ha i framtiden. Hur ska EU-stöden för-

delas hos oss? Redan nu pågår en kamp mellan de EU-medlemsstater som 

vill behålla EU:s jordbruksstöd i nuvarande form och de som reformera stöd-

programmen. De svenska EU-parlamentarikerna är helt emot att fortsätta i 

gamla fotspår där bidrag delas ut till multinationella bolag, till tobaksodlingar 

och golfbanor. Andra länder som Frankrike, Finland och Tyskland vill ogärna 

se stora förändringar.  

EU:s jordbrukskommissionär Ciolos menar att jordbrukspolitiken måste 

bli grönare och insatserna göras för miljöförbättringar och att jordbruksstö-

den ska gå till aktiva bönder, och inte till soffliggare. Det kommer att bli en 

livlig debatt under de närmaste åren innan den nya programperioden för 

2014-2020 inleds. Frågor som är och kommer att bli aktuella är hur man ska 

kunna premiera miljöeffektiva jordbruk, hur man ska tillse att små och stora 

jordbruk behandlas lika och sedan den stora frågan: Vem är en aktiv bonde? 

Hur ska man definiera en aktiv jordbrukare? 

Vi ser fram emot en sådan debatt också på Åland. Vår erfarenhet är att 

många åländska jordbrukare har svårt att utveckla sina företag eftersom da-

gens system bidrar till att produktiva bönder har svårt att få loss mer od-

lingsmark till vettiga kostnader. Det måste bli en förändring så att de jord-

brukare som vill satsa också i realiteten ska kunna göra det. Det är nämligen 

en viss skillnad på de jordbrukare som odlar vall för att få föda till djur och på 

dem som är markägare och odlar för att få möjlighet att ta del av jordbruks-

stöden. Vi efterlyser en större betoning på aktiva bönder.  

Ltl Sundback lämnade för ett år sedan in en motion om att man borde till-

sätta en parlamentarisk grupp som gemensamt skulle ta fram riktlinjer och 

underlag för det som sedan ska bli den åländska jordbrukspolitiken under pe-

rioden 2014-2020. Här borde alla partier ha ett stort intresse och ansvar. Sist 

och slutligen handlar det inte bara om EU-medel. Drygt 70 procent av stöden 

betalas ju med de egna skattepengarna. I en sådan parlamentarisk grupp 

skulle inte bara lantbrukarna utan även representanter för konsumenternas 

och miljöns intressen finnas med.  
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Beträffande ett GMO-fritt Åland anser jag att regeringen nu har intagit en 

mer avvaktande och passiv hållning. Man säger i meddelandet att man nog 

skulle vilja att Åland är GMO-fritt, men att man inte kan göra något om man 

vill följa dagens EG-lagstiftning.  

Frågan om GMO är i högsta grad aktuell och det är nu kampen om ett 

GMO-fritt Åland borde börja och vi skulle inte vara ensamma. I Finland finns 

idag 14 kommuner och tre landskap; Nyland, Kymmenedalen och Kajanaland 

som redan är GMO-fria. Inom EU finns 169 regioner och 4 713 lokala styren 

som också är det. Varför inte Åland? 

Odlandet av GMO-grödor är något som vi absolut borde lägga bakom oss. 

Det hör till en föråldrad jordbruksmodell som bygger på att man ska använda 

miljöfarliga kemikalier. Och vi vet nu att GMO vare sig är svaret på matkris 

eller klimatförändringar.  

En rapport om de socioekonomiska konsekvenserna av genmodifierade 

grödor kommer att presenterar inom kort av EU kommissionen.  

EU:s hälsokommissionär John Dalli har sagt att man inte kan förbjuda 

GMO-grödor på grund av miljö- eller hälsoskäl, däremot skulle man kunna 

anföra socioekonomiska eller politiska skäl till varför man vill förbjuda GMO.  

Jag menar att Åland borde förbjuda GMO-odling och att man från landskapet 

i samverkan med Ålands producentförbund skulle ta ställning och besluta att 

Åland ska vara en GMO-odlingsfri zon och så åberopar man de socioekono-

miska och politiska skälen.  

I meddelandet läser vi att regeringen följer utvecklingen av GMO-frågan i 

Europa. Som jag ser det så är det inte tillräckligt. Ni har ju också stöd i rege-

ringen av drygt 3 000 ålänningar som vill att Åland ska vara GMO-fritt.  

Jag vill också säga några ord om EU:s temaår. Vi har lagt ett temaår bakom 

oss, 2010, som var det europeiska året för bekämpning av fattigdom och soci-

al utestängning. Det var i motsvarande debatt för ett år sedan som ltl Gunell 

väckte frågan om vad regeringen avsåg att göra med målgruppen fattiga och 

socialt utslagna. Vi fick då svaret att man inte hade avsatt några resurser för 

temaåret 2010. Därför påpekade social- och miljöutskottet i sitt betänkande 

att man inför årets temaår absolut borde avsätta resurser. I år är temat frivil-

ligt arbete med den vackra sloganen: Gör skillnad, engagera dig! Vi anser att 

det är viktigt att man är med redan från början nu när det här temaåret star-

tar. Vad, hur och på vilket sätt regeringen avser att engagera sig vet vi inte. 

Det står inte i meddelandet. 

Socialdemokraterna föreslår att det borde göras en utredning om vilken 

samhällsekonomisk betydelse de frivilliga organisationerna har på Åland. 

Vilken betydelse har det sociala kapitalet som all den här föreningsverksam-

heten skapar? När jag ser ut här över plenisalen så ser jag många ledamöter 

som också tar ett stort ansvar inom olika frivilliga verksamheter, utöver sitt 

engagemang inom politiken, bl.a. inom brandkåren, kulturen, sporten, can-

cerföreningen, Emmaus och allt möjligt.  

Inom EU räknar man med att ungefär 100 miljoner européer är aktiva i 

frivilligt arbete. I Sverige, England och Nederländerna är ungefär 40 procent 

av alla invånare ideellt engagerade. Hur stor andel är det på Åland? Vilken 

betydelse har det för näringsliv, turism, trivsel och framgångar inom idrotts- 

och musikvärlden? Gör en sådan utredning under det här temaåret. 

Innan jag slutar så vill jag ta upp den oro jag känner inför nästa års temaår, 

2012, vars tema är aktivt åldrande. Det är ett väldigt viktigt fokusområde. 
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Men regeringen meddelade tyvärr redan i fjol att man inte har resurser att 

kunna medverka där.  

Från social- och miljöutskottet har vi sagt att vi vill att regeringen bör 

överväga att engagera och involvera kommuner och tredje sektorn i det här 

temaåret 2012. Och att man i PAF-ansökningar som görs kunde uppmuntra 

föreningar att ha speciella aktiviteter som riktar sig till äldre. Här om någon-

stans har den tredje sektorn och frivilliga organisationerna en viktig roll, att 

aktivera och stimulera våra äldre till ett mer engagerande liv trots en ökande 

ålder. Tack, fru talman.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Angående GMO-grödorna så måste jag blotta min 

okunskap där. Jag kanske inte har följt med så bra på det här området 

under den senaste tiden. Jag har en förmåga att se saker och ting inte 

bara i svart eller vitt utan också med en gråskala, ibland försöker man 

till och med få in lite färg. Detta med GMO-grödor, jag har själv varit 

jordbrukare, följt med och vet också historiskt att mellan 1800-talet och 

1900-talet använde man nikotin, svavel, järnvitriol och annat för att be-

kämpa olika skadegörare och sjukdomar. Före det var det sju nödår och 

ett bra år och då svalt folk ihjäl. Man har länge haft bekämpningsmedel.  

Det finns en väldig smutsig del, som jag föraktar och som har att göra 

med företag som kommersiellt gör pengar på det här. Men att man nu 

helt stänger luckan, det är helt omodernt och det är ute med GMO, så 

det kan nog annars finnas något bra där också.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Det är ju en stor fara som vi utsätter det framtida åländska jordbruket 

för om GMO grödor tillåts på Åland. Det kan då omöjliggöra eller för-

svåra odlandet av ekologiska och rena växter. Jag anser att det är av ren 

självbevarelsedrift, och med de erfarenheter som ltl Mattsson har med 

sig också i bagaget ifrån början av 1900-talet, så borde vi förbjuda GMO 

idag på Åland och verkligen se till att Åland är GMO-fritt. Åland är ett 

avgränsat område, vi kan i framtiden och redan nu använda det som ett 

argument när vi vill exportera jordbruksprodukter ut i resten av Europa 

där man inte vet om grödorna är smittade med GMO eller inte. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Fru talman! Jag tar inte ställning för eller emot och måste jag göra ett 

försök idag så är jag emot det. Det är snarare själva debatten, man står 

här i salen och säger att det här är ett omodernt sätt att gå framåt, man 

har konstaterat att man inte löser världssvälten med GMO osv. osv. Det 

är där jag frågar om det här verkligen är belagt. Det är något som jag 

inte känner till eller går man händelserna i förväg. Är det helt ute i öv-

riga världen, har man kommit fram till det eller är det någon professor 

som tycker det. Det är där som jag tycker att det inte finns någon klar 

bild av detta. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Ja, då skulle jag gärna vilja att ledamot Åke Mattsson sätter sig in i frå-

gan lite bättre. Utredningar visar att GMO-grödor tidigare gav större 

skördar, idag är det tvärtom, de ger inte större skördar snarare så kom-
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mer det in ogräs som man inte kan bekämpa osv. Det finns forskning på 

det här. Däremot säger EU att man inte kan förbjuda GMO-grödor på 

grund av miljö- och hälsoskäl. Om det är andra ekonomiska intressen 

som ligger bakom vet jag inte. Vi här på Åland borde i alla fall ta starkt 

avstånd från det här. Vi har en åländsk folkopinion som vill det och vi 

kan göra det på grund av att vi vill ha ett rent jordbruk i framtiden.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Fru talman! Det är naturligt att ledamot Carina Aaltonen tar upp jord-

bruksstödet. Det är en så stor del av EU-kakan och mycket viktig natur-

ligtvis. När det gäller strukturfonderna 2014-2020 har det förberedande 

arbetet pågått en längre tid. Från näringsavdelningen skickade vi tjäns-

temannen ner till kommissionen och regeringen kommer naturligtvis 

under våren att börja diskutera frågorna. När de gäller jordbruksstödet 

är vi helt överens, aktiva bönder är väldigt viktigt, en förenklad admi-

nistration och utveckling på riktade insatser är viktig. Någon parlamen-

tarisk grupp tror jag inte på, men däremot kunde man tänka sig någon 

form av ett offentligt möte där man har en debatt om det. Det tål full in-

syn. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Ja, absolut, tål och det behövs full insyn eftersom det handlar om våra 

gemensamma skattemedel. Vari ligger hindren att man inte skulle 

kunna ha en parlamentarisk kommitté för en sådan viktig näring som 

jordbruket är? Man har ändå parlamentariska kommittéer i många 

andra frågor som är av kanske mindre dignitet. Försök få med alla 

åländska partier och jobba mot samma håll när det gäller den framtida 

jordbrukspolitiken och precis som ministern sade, mot att stöda de ak-

tiva jordbrukarna. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Fru talman! Självklart finns det inte några hinder, vi kan sätta en parla-

mentarisk grupp för vad som helst, vi har haft rätt många sådana nu, 

men min personliga uppfattning är just nu att vi inte behöver ha en så-

dan, vi kunde ta det i någon annan form. När det gäller GMO så säger 

ledamot Carina Aaltonen att vi passivt följer med, men vi väntar på sva-

ret från kommissionen att huruvida det ska vara möjligt för ett land att 

bestämma det här helt och hållet självt.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Jag är lite tveksam till varför man från åländsk sida avvak-

tar och väntar in svaret, varför inte agera. Blir det en fråga för domstol 

må det vara hänt, men då har man ändå visat vägen och satt ner foten, 

visat vad man vill. Andra regioner inom Europa gör ju också det. Ibland 

har Åland ingen talan när det gäller EU, då är det bara medlemsstater-

na, men i det här fallet skulle det plötsligt vara av så stor betydelse att 

Åland inte skulle kunna bli GMO-fritt på grund av EG-domstolar, det 

har jag svårt att tro och man kunde pröva det i så fall. Frågan är om re-
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geringen på allvar vill att Åland ska bli GMO-fritt, då borde man kunna 

genomföra det.   

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. 

Ltl Roger Jansson 

Fru talman! Jag har nöjet att vara med i självstyrelsepolitiska nämnden och 

där behandla dessa frågor, men jag vill här i remissen beröra fem punkter, 

regionkommittén, sjöfarten, samarbetet landskapsregeringen - lagtingets ut-

skott, den nationella beredningen och något kort avslutningsvis om vårjak-

ten. Meddelandet innehåller till vissa delar en tydlig politisk inriktning och 

det är bra besked till de delarna och andra punkter kanske inte så tydligt ut-

pekande på vart man är på väg, men som helhet intressant och bra och ett 

gott underlag för lagtingets diskussioner. 

På sidan 11 kapitel 2.1.8 resoneras om regionkommittén. Det är väl symp-

tomatiskt att man nästan ingenting skriver om den eftersom man därmed 

anger vad man egentligen tycker om den. 15 års erfarenhet har nog lärt oss 

politiker på Åland att det egentligen inte var någon ersättning från gången 

med bestämmanderätt och därmed nedvärdering av självstyrelsen, som 

skedde i samband med medlemskapet.  

Det har blivit så uppenbart att regionkommittén inte har någon betydelse 

för beslutsfattandet i unionen, det blir mera ett socialt umgänge mellan dem 

som är invalda där. Dessutom vill man ge särskilt de stora regionerna, typ 

storstäderna, en position på något sätt så att de ska ha ett samarbetsforum 

och till den delen kan jag tänka mig att det är bra. Det blir lätt en strid mellan 

stora landsbygdsregioner och storstadsregioner och så har det varit i många 

frågor under regionkommitténs tid. För självstyrelsen är det absolut fel nivå 

att vara representerad på och ganska ointressant.  

För min del vill jag i den här remissen binda ihop frågan med den intres-

santa utveckling som sker när det gäller frågan om parlamentets samman-

sättning. Det gäller den nyutveckling som jag aldrig trodde att skulle komma 

så snabbt som den gör att man faktiskt diskuterar en omfördelning av plat-

serna i parlamentet. Vi måste lägga ner all kraft som vi kan i det, jag håller 

med landskapsregeringen till den delen. Förutsättningarna är goda med 

tanke på historieskrivningen eftersom det var i en sådan här process som den 

tyska minoriteten i Belgien fick sin plats. Belgien lovade inför resten av dåva-

rande EG att man skulle ge den här platsen till den här minoriteten. Kan Fin-

land då fullfölja sina löften gentemot Åland och göra detsamma så borde vi 

ha hyfsade möjligheter. Jag önskar landskapsregeringen lycka till med det. 

Det andra jag ville ta upp är sjöfarten där man på sidan 15, 2.2.7, har några 

skrivningar om tre politikområden inom sjöfarten. Det första gäller EU:s sjö-

fartsstödpolitik som senast fastslogs 1997 och som nu är under omarbetning. 

Där säger landskapsregeringen, när det gäller tonnageskattesystem och be-

manningskostnader, att man önskar att det fortsätter på det sättet. Den frå-

geställning som landskapsregeringen måste svara på inför självstyrelsepoli-

tiska nämnden är enligt min uppfattning: Om det inte går så? Om det inte går 

så att EU går in för samma som hittills eftersom det finns ett motstånd från 

åtskilliga av de tunga EU-länderna till den här delen, kan det vara möjligt att 

vi från 2012 eller 2013 rättare sagt får ett annat system. Hur ställer vi oss till 
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det? Den debatten måste vi som åländsk sjöfartsnation vara synnerligen ak-

tiva att delta i.  

Den andra politikgruppen under sjöfarten är den sociala maritima agendan 

och den ska jag inte säga så mycket om utan hoppa över till den tredje som 

gäller utsläppen av växthusgaser. Där är vi med och behandlar i det här 

parlamentariska samarbetet kring Östersjön, i en specialgrupp för det. Det 

här är väl den största frågan som vi har att behandla där. Där har vi sett till 

den information som vi har fått att risken är stor att beslutet i IMO, som inte 

på något sätt är jämställt över världen utan drabbar Östersjöområdet särskilt, 

så kan resultera i mera hjultransporter, mera transporter på hjul, inte järn-

vägshjul så mycket utan gummihjul. Det är för miljön förödande i så fall. Den 

här utvecklingen är inte heller konkurrensneutral till alla delar och därför är 

det väsentligt att man beaktar både miljön och konkurrensneutraliteten och 

att man försöker få en långsammare tidtabell för det här. Jag stöder land-

skapsregeringens strävanden till fullo på den punkten. 

Den tredje frågan jag ville ta upp är samarbetet mellan landskapsregering-

en och lagtinget, som sker på landskapsregeringens villkor. Det finns re-

dogjort i bilagan hur det har gått under året. Det har inte gått bra. Informat-

ionsärendena har minskat på ett år från fem till två och samråden har mins-

kat från fem till tre och övriga promemorior har minskat från 20 till sex 

stycken. När det gäller samrådet har det inte varit något samråd i näringsut-

skottet, inte mycket i kulturutskottet, inte med social- och miljöutskottet och 

inte med finansutskottet, alltså inte med ett enda av våra specialutskott. Det 

här är inte bra, det finns säkert förklaringar som landskapsregeringen kan le-

verera till självstyrelsepolitiska nämnden. 

När det gäller informationsärenden är det inget till näringsutskottet, inget 

till kulturutskottet, inget till finansutskottet, inget till lagutskottet och det 

minskar från tre till ett i social- och miljöutskottet. Det här är specialutskottet 

som svarar för EU-ärendena i förhållande till de olika avdelningarna i land-

skapsregeringen. Det är en olycklig utveckling i lagtinget. Många av oss job-

bar för att lagtinget skulle ägna mera tid och kraft åt EU-frågorna. Det har 

funnits ett växlande intresse, men i varje fall ett visst ökande intresse. Om 

den här biten från landskapsregeringens sida inte fungerar väl och det är en 

negativ utveckling så försvårar det också lagtingets arbete med att försöka 

öka sitt intresse på ett tillräckligt tidigt skede i de frågor som är unionsären-

den. 

För det fjärde, fru talman, trots 30 sekunders röda siffror, så är den nat-

ionella beredningen. Jag vill klart och tydligt säga att vi är nu vid ett vändkors 

när det gäller servicen till Åland från finsk sida på svenska enligt självstyrel-

selagen. Det hjälper inte att komma dragande med Sverige, för vi hör till Fin-

land och den nationella beredningen i Finland är avgörande för oss, inte den 

nationella beredningen i Sverige. Vi kan få information från Sverige, men när 

det gäller den nationella beredningens sakinnehåll är det Finland som gäller. 

40-talisternas pensionering inom statsförvaltningen sker nu i rasande fart 

och därmed rustas den svenska servicen ner i rasande fart, också inom de 

nationella beredningssektionerna. Det här kom mycket snabbare än vad jag 

trodde att det skulle komma och mycket våldsammare. Landskapsregeringen 

uttrycker i meddelandet sin stora frustration över situationen.  

När det gäller de här frågorna är det första gången under perioden 1995-

2011 som situationen är så här allvarlig som den är, samtidigt som våra chefs-
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tjänstemän i större omfattning är utbildade i Sverige och deras finska kun-

skaper är ordentligt rostiga. Där finner man heller ingen hjälp. Finlands åta-

ganden gentemot självstyrelsen när det gäller språk, Sveriges åtagande 

gentemot Åland när det gäller språk är nu, för första gången vill jag påstå, rik-

tigt allvarligt satta på sin spets, faktiskt, i samband med beredningssektion-

erna. Det kommer säkert från andra delar av ministerierna att bli motsva-

rande utveckling, men nu står vi vid den språkligt stängda dörren, kunde man 

uttrycka sig, om beredningssektionerna. Det måste helt enkelt presenteras 

några andra lösningar från finsk sida än tolkning.  

Avslutningsvis, fru talman, vårfågeljakten kommer aldrig att återinföras. 

Sluta prata om det. Vårfågeljakten kommer aldrig att återinföras. Däremot, 

det man diskuterar idag, är att man kunde jaga några sorter till, förutom alfå-

geln på våren, starkt kvoterade. Det kunde röra sig om en guding, det kunde 

röra sig om en eller två småskrake och någon storskrake som vi egentligen 

inte vill ha, de är fulla med kvicksilver. Knappast någon enda svärteskamp 

med tanke på att de riskerar att försvinna helt och hållet ur vår fauna i och 

med fågelns beteende i samband med att ungarna kommer ut ur bona. Vi vet 

att honan flyr ungarna eftersom hon vill locka predatorerna med sig. Det 

lyckas inte, predatorerna är klokare än så, de hugger ungarna direkt. Det här 

sker inte bara på Åland utan det sker överallt där svärtan reproducerar sig. Vi 

talar alltså inte om något återinförande av vårfågeljakten utan vi talar om en 

liten komplettering av den lilla kvotering som finns idag. Det är fult politiskt 

att ge folk en annan uppfattning än så. Tack! 

Ltl Folke Sjölund replik 

Fru talman! Jag tänker anknyta lite till diskussionen om regionkommit-

tén eftersom jag har knappt två års erfarenhet av den nu. Det är klart att 

man kan ha vilka omdömen som helst av dess värde, men de facto är det 

så att genom Lissabon-fördraget har regionkommitténs status och också 

roll förstärkts ganska avsevärt. Det är framför allt två faktorer som in-

verkar. Den ena faktorn är att samtliga lagförslag som går till minister-

rådet ska alltså passera regionkommittén för utlåtande. Den andra är att 

regionkommitténs status har förstärkts så att regionkommittén idag har 

egen talerätt inför EG-domstolen. Jag kan gärna ta en diskussion med 

ledamot Roger Jansson om regionkommittén. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! I senaste fördragsrevisionen gjorde man den här föränd-

ringen av det skälet att öka legitimiteten gentemot de kommunala nivå-

erna om vi använder oss av de nordiska begreppen, stora städer och 

stora regioner, att de skulle ha en någon slags plattform utöver vad di-

rekt sker till Europaparlamentet. Min erfarenhet inskränker sig inte till 

ett år i regionkommittén utan till 15-16 år som parlamentariker och re-

geringsmedlem och säkert närmare 100 diskussioner med folk både i 

parlamentet och i kommissionen. Uppgiften från alla dessa är entydig, 

den har egentligen inget beslutsfattande. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Fru talman! Det är klart att regionkommittén inte är den beslutande för-

samlingen. Det är jättesvårt att börja mäta vilken typ av inflytande man 

kan ha genom ett sådant här organ. Det är inte sant att det enbart är frå-
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gan om kommuner som är representerade utan det finns de facto ett an-

tal regioner och delstater osv. som till och med har lagstiftningsmakt, 

liksom också Åland har. Ungefär 60-70 representanter finns det i reg-

ionkommittén. Det är nog blandat, man ska inte underskatta den kon-

taktyta och den möjlighet man har att hålla sig informerad, men också 

framför allt kunna framföra sina egna synpunkter också. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Mitt budskap håller sig på en helt annan nivå till lagtinget 

och till landskapsregeringen. I förhandlingen om 14e platsen för Fin-

land, eller vi kan uttrycka oss så, den enda platsen för Åland i parlamen-

tet, kan man framhålla att det inte blev rätt nivårepresentation med reg-

ionkommittén. Det är någonting som vi politiskt släpper direkt om det 

är möjligt att få en parlamentsplats. Det är budskapet som är viktigt att 

vi kan vara överens om, inklusive de ledamöter som för tillfället är in-

valda på den här posten. Jag har full förståelse för resonemanget om de 

sociala och politiska kontakterna på samma gång. De är alltid värdefulla, 

men här mäter vi tunga självstyrelsepolitiska värden mot varandra och 

då måste vi kunna mäta dem på rätt sätt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Fru talman! Ledamot Roger Janssons uttalande under rubriken jakt på 

sjöfågel under våren förvånar mig faktiskt. Jag vet inte om jag exakt kan 

citera honom, men han använde ordet fult. Att regeringen jobbar med 

det här tycker jag definitivt inte att är fult, vad har sagts och vad har lo-

vats är viktigt att säga. Det som har sagts är att vi utreder möjligheterna 

mycket seriöst att kunna utnyttja undantag och återinföra en del av vår-

jakten. Det är det vi håller på att arbeta med. Inga löften har getts. Vi 

har också sagt att i februari 2011, alltså detta år, ska regeringen komma 

med ett beslut. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Var och en som lyssnade hörde vad jag sa. Till den delen ska 

jag upprepa det att jag har hört minister Eliasson säga att de jobbar för 

ett återinförande av vårjakten. Det gör ni inte alls! Vi har en vårjakt idag 

där det rör sig om två alfåglar under maj månad. Det som vi kunde få 

som undantag i förhållande till fågeldirektivet är det som jag sade, möj-

ligen en guding, någon småskrake och någon storskrake. That’s it. Det är 

ingen återföring av vårjakten, kära minister. Det är något helt annat. Det 

är en lite utökad kvot i förhållande till nuvarande, nästan obefintliga 

vårjakt. Uttryck sig på ett rätt sätt så att inte folk tror att vi ska få till-

baka vårjakten, som den har varit. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Fru talman! Jag tror faktiskt inte att det finns någon som tror att vi kan 

återfå vårjakten, som den precis exakt har varit. Om jag vid något till-

fälle har sagt att vi ser på möjligheten att återinföra den, det är möjligt 

att jag har sagt så, men vad jag menar är att återinföra delar av den. Jag 

hoppas att det i och med detta är utrett. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Återigen uttrycket att vi inte kan återinföra den precis som 

den har varit. Då får man den uppfattningen att det är någorlunda nära, 

men det är inte detta det är frågan om när vi for ut och sköt tio gudingar 

och 14 svärteskampar och kompletterade det med lite skrakfåglar, det 

var vårjakten det. Då engagerades alla dessa 4 000 jägare på Åland i 

skötseln av dessa fåglars reproduktion och tillsåg att predatorerna hölls 

borta. Sedan kom förbudet att skjuta den värsta predatorn, alltså olika 

former av vitfågel, eller trutar. Då försvårades möjligheterna att hålla 

reproduktionen igång. Den här tiden är oåterkalleligen bakom oss. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Tack för ordet fru talman! Jag tänkte ta upp tre saker i det här anförandet, 

men i och med att jag läste i media att när nestorn ltl Roger Jansson uttalar 

sig så nickar lagtinget instämmande. Jag vill foga mig till den samlingen och 

nicka instämmande jag också när det gäller det han sade om regionkommit-

tén. Det är viktigt att man koncentrerar sig på ett verkligt inflytande istället 

för denna mysklubb.  

När det gäller verkligt inflytande är parlamentsplatsen det viktiga. Land-

skapsregeringen skriver så här: ”Landskapsregeringen ställer alltjämt krav på 

att statsrådet uppfyller de förpliktelser som stadgas i principbeslutet.” Den 

här formuleringen har landskapsregeringen levererat en gång förut och jag 

ställde frågan då att ska man förstå det så att statsrådet inte vill kännas vid de 

förpliktelser man gav i principbeslutet. Var det någonting för att lugna opin-

ionen här på Åland för att få genom Lissabonfördraget? Jag vill upprepa den 

frågan. Det sägs vidare i texten: ”Om statsrådet inte kan tillförsäkra att land-

skapet Åland erhåller separat representation i Europaparlamentet framhåller 

landskapsregeringen att Finlands valkretsindelning ändras så att landskaps-

lagen utgör en egen valkrets i samband med nästa val till Europaparlamen-

tet.” Det är bra, men låt mig lite rekapitulera.  

Om vi tar det senaste EU-parlamentsvalet så står samtliga partier, som jag 

upplevde det, fast vid sina berättigade krav på en egen parlamentsplats. Då 

kom SFP med ett erbjudande om samarbete, ett samarbete som de förstås såg 

att de måste ha om de skulle klara av sitt enda mandat i Europaparlamentet. 

Jag uppfattade att de partier som då var med i de diskussionerna, sade att 

okey vi går med på det här, men i så fall ska vi dela på mandatet tidsmässigt. 

SFP svarade på det kravet att det inte går och då svarade de partier som valt 

att samarbeta ifrån åländsk sida, jaha går det inte. Så var man där man var.  

Jag noterade att bl a i Hufvudstadsbladet annonserades den åländska le-

damoten Britt Lundberg som Britt Lundberg från SFP. Carl Haglund har varit 

bra. Det har definitivt varit bättre än om vi inte skulle ha haft någon kontakt-

yta alls från åländsk sida, det skulle vara oärligt att säga något annat. Det jag 

vill peka på med det här är att när vi kompromissar på det sätt som vi gör 

från åländsk sida, så leder det till att vi aldrig kommer längre fram när det 

gäller de här frågorna.  

När det gäller möjligheten att dela tidsmässigt på ett mandat sades det som 

sagt från SFP:s sida att det inte går. När jag träffade Oriol Junqueras, EU-
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parlamentariker från Katalonien, pratade vi om det här. Han sade att det var 

märkligt, från Baskien och Katalonien har man i flera val gjort precis så, 

Baskien tar två år och Katalonien tar tre år eller vice versa. Det är fullt möj-

ligt.  

Med det här, fru talman, är jag inne på nästa punkt som jag vill ta upp. Det 

är väldigt viktigt att vi från åländsk sida försöker uppodla egna kanaler, se till 

att vi får en korrekt information om vad som är möjligt och vad som inte är 

möjligt när det gäller EU-parlamentet. Jag noterade att landskapsregeringen, 

när det gäller samarbetet med europaparlamentariker, skriver: ”Genom sam-

arbete med olika parlamentariker, partigrupper och intresseorganisationer 

kan landskapsregeringen säkerställa att landskapets ståndpunkt förs fram i 

Europaparlamentet.” Det är en bra väg att gå.  

När det gäller EFA, European Free Alliance, har vi flera gånger påtalat för 

landskapsregeringen om möjligheten att ha ett samarbete här. Jag har upp-

fattat att intresset mer eller mindre har varit noll från landskapsregeringens 

sida. Åtminstone har de inte fått några propåer från den åländska tjänste-

mannen där nere. När vi har haft EU-parlamentariker här så har talmannen 

alltid ställt upp, och det är jag tacksam för, tagit emot oss och vi har diskute-

rat. Detsamma var det när vi hade skattekonferensen här.  

Min uppfattning är lite den att landskapsregeringen skriver en sak, men 

har inte riktigt visat att man vill göra något åt det. EFA har sju EU-

parlamentariker, Jill Evans från Wales, Ian Hudghton från Skottland, Frieda 

Brepoels från Flandern, Oriol Junqueras från Katalonien, Alyn Smith från 

Skottland, Francois Alfonsi från Korsika. Det var just han som reste frågan i 

Europaparlamentet efter att vi stötte på att måste man verkligen ha finskt 

medborgarskap för att erhålla åländsk hembygdsrätt. Det som var intressant, 

vilket vi inte kände till, var att kommissionens svar bereds i samarbete med 

medlemsstaten. Svaret blev mycket utgående från vad man tyckte från finsk 

sida, i varje fall fick vi upp frågan i parlamentet. Den sista av de sju är Tatjana 

Zdanoka från Lettland.  

Rolf Granlund, Ålands framtids viceordförande, har avancerat så långt att 

han har blivit viceordförande i EFAs styrelse. Alla de sju parlamentarikerna, 

tre är ordinarie medlemmar i styrelsen, alla sju har närvarorätt, är oftast 

med. Jag tror att det är viktigt att flera partier börjar jobba direkt in i EU-

parlamentet via den här typen av kontaktytor. Just tack vare de kontaktytor 

vi har så har vi fått möjlighet att få EFAs årliga konferens hit den 15 april. Det 

ser jag fram emot och jag hoppas att landskapsregeringen lever upp till det de 

säger att de vill ha samarbetet med alltfler EU-parlamentariker.  

Den tredje och sista saken, fru talman, som jag ville ta upp är det som 

landskapsregeringen säger under rubrik Deltagande i nationella beredningen 

av EU-ärenden. Det sägs så här: ”Landskapsregeringen kommer även att 

ställa krav på att statsrådet ser över och förbättrar rutinerna rörande 

språket så att landskapsregeringen kan delta till fullo i beredningen av EU-

ärenden inom statsrådet och att landskapsregeringens tjänstemän ska er-

bjudas tolkningsmöjligheter vid samtliga sektionsmöten man önskar delta 

i.” Jag har många gånger varit kritisk till det här och tycker att man inte har 

gjort någonting från landskapsregeringens sida. Nu tycker jag att det är bra 

att man plockar upp det här. Jag har många gånger känt mig ensam när jag 

har pekat på problemen inom beredningssektionerna, vi vet alla att både 
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dokumentation och möten sker på finska. Där sitter våra tjänstemän i strid 

med självstyrelselagen i detta så kallade samarbete.  

Jag uppmanade bl a lagutskottet att titta på den här problematiken i en 

framställning för inte så länge sedan, men absolut ingen respons. Mot den 

bakgrunden är det mycket bra att man tar upp det här. Jag tycker också att 

det är väldigt bra att ltl Roger Jansson pekar på att det här är mycket allvar-

ligt. Det är någonting som vi har sagt från Ålands framtids sida länge att det 

här är allvarligt. Vem ska Åland kommunicera med på svenska framöver när 

det gäller de finska myndigheterna? Däremot vore det intressant att veta om 

landskapsregeringen har dess mera tankar om hur det är tänkt att det ska gå 

till. Man säger att man ska ställa krav. På vilket sätt tänker man ställa krav? 

Hur är det tänkt att det ska fungera i praktiken? Jag ser ändå vissa praktiska 

svårigheter med att man ska föra möten via tolk, samtidigt som det troligtvis 

blir lite Don Quijotes kamp mot väderkvarnar att försöka få de här bered-

ningssektionerna och deras arbete att gå på svenska. Jag inser också att det är 

en omöjlighet. Hur har man tänkt sig det här från landskapsregeringens sida?  

Jag vill avsluta med att berömma, man lyfter nu upp ett problem som jag i 

många, många år har försökt belysa och noterar nu att landskapsregeringen 

tar det på allvar.  

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Jag tänkte beröra tre ämnen i det här meddelandet. Det ena är 

landskapets och lagtingets inflytande över EU-ärendena, det andra är struk-

turfonderna och statligt stöd och sedan, det tredje, är om rekryteringen av 

personal till EU-avdelningen inom landskapet. Jag tycker att det var en 

mycket positiv läsning om hur landskapsregeringen har arbetat med infly-

tandefrågorna och på många platser i meddelandet så får man en uppfattning 

över att inflytandet växer.  

Det är ju också glädjande om det skulle uppkomma en situation där Åland 

hade realistiska möjligheter att via Finland få en plats i EU-parlamentet. Det 

här är en mycket bra utveckling. Det som jag däremot tycker att är lite ovisst 

är hur den politiska EU-politiken skall samordnas mellan de här olika aktö-

rerna för att Åland, som är så litet, skall uppnå optimalt resultat i sin EU-

politik. Det leder mig också in på det som ledamot Roger Jansson var inne på, 

och i hopp om att jag får en s.k. Roger-effekt om jag tar upp samma sak som 

han, att det är uppseendeväckande hur få ärenden som lagtinget har haft att 

behandla, som regeringen har på sitt bord.  

Jag vet att nuvarande lantråd i egenskap av talman hade stora ambitioner 

med det här, hur lagtinget skulle involveras i beredningen och behandlingen 

av olika EU-ärenden och det finns många andra här som har efterhört mera 

aktivitet och bättre rutiner. Jag har nu alltid, kanske lite som en glädjedö-

dare, påstått att vi har ett system som inte fungerar för det saknar politisk 

styrning tillräckligt. Det här kommer inte att bli bättre, oberoende av vilken 

regering som sitter vid makten, för det finns ingen politisk värdering av ären-

dena utan den sker för sent.  

Det är ganska naturligt, det är inte en anklagelse, det är närmast ett uttryck 

för förståelse, att de som sitter vid EU-enheten förstås upptäcker att det inte 

finns så många ärenden som berör Åland. När man sedan skickar ut dem till 

de ansvariga tjänstemännen så har de naturligtvis fullt upp med aktuella 

ärenden och de här frågorna hamnar säkert underst på bordet. Vi ser att det 
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blir allt färre EU frågor som behandlas både i förvaltningen och framförallt i 

lagtinget. Det här är en dålig utveckling, för det betyder att de EU ställnings-

taganden som regeringen gör inte är parlamentariskt tillräckligt förankrade.  

Nåja, man kan kanske resonera som så att med det här meddelandet har re-

geringen slagit fast sin EU politik och man följer den i det dagliga arbetet.  

Jag tror att vi måste både organisera om arbetet med de externpolitiska 

frågorna på regeringssidan och i förvaltningen och också i lagtinget. För att 

landskapet skall nå framgång så bör man samordna resurserna av politiken 

på alla de arenor där åländska parlamentariker, politiker och tjänstemän är 

aktiva. Nu är det allt för splittrat och vi ser att diskussionerna är ganska de 

samma år efter år. En utrikesminister och en utrikesförvaltning, gärna efter 

den modell som man har på Färöarna. I lagtinget måste vi få ett nytt system 

så att alla ärenden passerar ett utskott som uttryckligen har det övergripande 

ansvaret för landskapets externpolitik. I den inkluderas också de konstitut-

ionella frågorna där den själstyrelsepolitiska nämnden kan vara ett bra organ. 

Det har ju vissa begränsningar också vad gäller den parlamentariska insynen 

och framförallt så kan inte enskilda lagtingsledamöter initiera ärenden till 

självstyrelsepolitiska nämnden. Någonting måste göras, för nu kan man säga 

att det bara är slöseri med papper att konstatera sida upp och sida ner att an-

talet ärenden som lagtinget behandlar är närmare noll än tio. 

Fru talman! Det finns ganska mycket skrivet av de kommande reformerna, 

inte bara av jordbruksprogrammet utan också strukturfonderna. Min be-

dömning är nu att EU:s ekonomiska politik, eller de program som finns hos 

oss, domineras kolossalt av jordbrukspolitiken. Det är också så att struktur-

fonderna till vissa delar, åtminstone den här regionala utvecklingsfonden, 

nyttjas mycket för jordbrukets del, det är inte alls meningen.  

Ännu värre tycker jag det är när man läser mellanrapporten om lands-

bygdsprogrammet, det som ursprungligen var program har ändrats under 

programperioden så att det har blivit mer och mer konventionella investe-

ringsstöd och andra stöd till befintliga jordbrukare. Det här är fel på det viset 

att stöden är tänkta att vara innovativa, man skall stöda små och medelstora 

företag, produktutveckling, regionalutveckling o.s.v., men om det resulterar i 

att man skall ge investeringsbidrag till torkar så känns det obehagligt bekant 

från årtionden tillbaka.  

Här saknas mycket politik, här saknas mycket fräscha tag. Lagtinget måste 

pröva frågorna bättre i självstyrelsepolitiska nämnden, hur skall vi kunna ut-

nyttja de här möjligheterna på det sätt som de är tänkta, alltså att förnya och 

förbättra vårt ekonomiska liv och inte att det blir att subventionera redan be-

fintliga verksamheterna? Jag säger inte att det är helt och hållet så, men det 

finns en alldeles för kraftig tendens åt det hållet. I samband med det här så är 

det intressant att konstatera, det här är samma skrivning som i redogörelsen, 

att regeringen har den ambitionen med skattegränsen att den skall vara minst 

lika smidig och förenklad som tidigare. Det är enligt mig någonting som 

självstyrelsepolitiska nämnden måste pröva. Jag har uppfattat att den tidi-

gare ambitionen skulle vara att den skulle bli osynlig och det fanns sådana 

som lovade att ta bort den på en kafferast, men vi har inte ännu sett några så-

dana tecken. Det är många småföretagare, sportföretag, på Åland som fortfa-

rande är mycket förgrämda över det här och vill se en förändring. Jag hoppas 

att nämnden tar tag i det där och jag för min del håller fast vid att målet 

måste vara att den blir osynlig. 
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Sist, fru talman, så frågade jag redan senast här om delar av rekryterings-

politiken vad gäller EU-avdelningen och vissa tjänster eller löftet om ett ar-

bete eller tjänst vid EU:s utrikestjänst. Sker det faktiskt nu en öppen rekryte-

ring till den här avdelningen? Eller anställs folk på vikariat utan att de utan-

nonseras och de kommer in på det sättet i systemet och sedan när tjänsterna 

blir ordinarie så är dörren öppen för vissa? Det här har redan tidigare rege-

ringen blivit kritiserad för, många kompetenta människor i vårt samhälle 

upplever att det inte finns motiv för att söka jobb, för att de redan är vikta för 

personer. Det där är en väldigt farlig utveckling. Jag vill att nämnden tittar på 

det. För tjänsten vid EU:s utrikestjänst fick jag inget svar på senast, så jag 

hoppas att nämnden klargör det nu. Det enda jag har sett är en tidningsarti-

kel där folk som är intresserade uppmanas att anmäla sig. Det känns väldigt 

främmande att landskapet anställer höga tjänstemän på sådana grunder. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Fru talman! Beträffande strukturfonden och företagsstöd så skulle jag 

vilja säga två saker. För det första, när det gäller de som vi arbetar under 

nu, de program som alltså är fastställda, så följer vi regelverket till punkt 

och pricka. Sedan, när det gäller den nya programperioden så berättade 

jag tidigare i en replik att på tjänstemannanivå så arbetar man och poli-

tiskt så kommer vi att haka in här under våren. Utgångspunkten obero-

ende av vilken typ av strukturfond eller stöd som det gäller, jag tror att 

jag kan säga för hela regeringens del, kommer att vara två viktiga saker. 

Vi skall ha en så enkel administration som möjligt, vi vet att vi har en 

tung administrationsapparat idag, den måste vi försöka förenkla och alla 

insatser som skall göras skall vara så utvecklande som möjligt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Ja, alltså det är det sista som intresserar mig. De här byrå-

kratiska processerna, det är inte lagtingets ansvar, utan det är politiken. 

Det är frågan om att skapa ny sysselsättning, nya invasioner, ny export-

verksamhet o.s.v. och det är bra om ministern är inne på det. Så som det 

är nu så känns det inte som att det har riktigt fungerat. Det här att man 

återbokar så här pass många lån visar att, om det nu är från förvaltning-

ens sida eller politiskt inte har varit tillräckligt styrt, de som möjligen 

skulle vara intresserade av de här och kunna utnyttja det, de verkar inte 

känna sig berörda, man når dem tydligen inte. Jag är den första att un-

derstöda, om det nu blir så att ministern tar tag i det här och verkligen 

engagerar sig och de som är berörda. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Fru talman! Det är trevligt att ledamot Barbro Sundback och jag är helt 

överens när det gäller att alla sådana här insatser skall leda till någon-

ting nytt, skapa nya arbetsplatser, ny utveckling, export, o.s.v. Jag skulle 

också säga att det fungerar nog nu. Det är mycket som vi driver och stö-

der via näringsavdelningen, exempelvis cleantech, nya investeringar på 

lera andra områden. När det gäller administrationen, så visst är det vik-

tigt det också rent politiskt därför att det kostar så otroligt mycket. Vi 

vet att vi har en tung apparat på näringsavdelningen för att kunna han-

tera EU-administrationen och byråkratin. Det är klart att det måste vara 
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intressant även här att diskutera hur vi kan pressa ner de kostnaderna 

och på det sättet belasta budgeten mindre. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Utan att vara insatt i några detaljer så tror jag att de admi-

nistrativa insatserna borde vara mera på rådgivning och stöd, inte på 

kontroll. Det här med att springa och kolla om någon har kattmatburkar 

i tamburen, det är inte rätt nivå, tro mig, då går pengarna till fel saker. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Fru talman! Ledamot Sundback tog upp handläggningen av EU-ärenden 

i landskapsregeringen och hur vi ser på det och framförde då också att 

lagtinget bör och skall delta aktivare i arbetet. Det är riktigt! Jag vill på-

minna om det som jag sade i mitt huvudanförande om utökandet av 

mandaten i EU-parlamentet, lagtinget skall också vara uppmärksam och 

arbeta hårt med frågan. Den här uppmaningen, som jag upprepar, ser vi 

också förstås på från regeringens sida. Det här är också ett önskemål 

från EU-enhetens sida, att man skall jobba med det här. Det nämndes 

också att EU-enheten arbetar hårt, det finns mycket ärenden och, som 

jag alltid har sagt, vi har en väldigt liten, men effektiv förvaltning och 

den märker jag att jag vill få leva med.  

Sedan kan man nämna att informationsärenden och samhällsärenden 

har minskat, ja det stämmer och det får man också titta på varför det har 

gjort så. Jag kan också nämna att enligt tabell 5 Fördelning av land-

skapsregeringen av de diarieförda kommunikationsinitiativen har det 

sjunkit ganska mycket. Tittar man på finansavdelningen 1.15  ser man 

att det har sjunkit rätt så mycket, men det beror på den enkla anled-

ningen att man inte har en avdelningsjurist. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Det här sista visar precis på svagheten i systemet, man hade 

ingen EU-jurist, därför kunde man inte behandla ärendena. Det poli-

tiska ansvaret kommer man trots det inte undan och den politiska styr-

ningen av EU-politiken den måste ske av en ansvarig minister, inte av 

någon jurist. Men det jag vill få klarhet i, eftersom minister Roger Eriks-

son senast inte kunde svara på den, var om den här rekryteringen ifråga 

om EU-tjänsten. Det skulle vara bra om vi skulle få veta nu hur det ska 

gå till. Det skulle i så fall vara nytt det, de här tabellerna kan vi läsa 

själva. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Fru talman! Den direkt ställda frågan kommer lantrådet just att ta upp, 

svaret på den frågan, men jag kan fortsätta med landskapsregeringens 

behandling av EU-ärenden. Det här är inte enbart så mörkt och svart 

som det låter påskinas här. Vi kan konstatera att landskapsregeringen 

notifierar alla direktiv och de har ökat från 106 till 159. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. 
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Lantrådet Viveka Eriksson 

Fru talman! Jag har samlat upp lite frågeställningar som olika ledamöter har 

lyft upp under debattens gång. För det första så vill jag understryka, jag tyck-

er att det var bra det som ledamoten Sundback sade, när vi tittar tillbaka hi-

storiskt på utvecklingen och vårt medlemskap så har vårt inflytande så små-

ningom vuxit, vi har fått mera kanaler, vi har fått klarare kanaler, för hur vi är 

med och vi har en viss möjlighet att påverka. Det där bara under den här 

mandatperioden.  

Det har hänt ganska mycket saker, vi har ändrat självstyrelselagen två 

gånger, talerättdomstol, subsidaritetskontrollen, principdokumentet, jämk-

ningssystem på statsministernivå, foten in i parlamentet, inte en hel fot men i 

alla fall en halv fot och mera samarbete med parlamentet, nationell expert på 

kommande kommissionen, flera av de här kanalerna.  

Sedan har det också hänt andra saker, som det här med flaggan som vi 

kommer att få hissa, deklarationen kring demilitariseringen. Samtidigt så har 

vi också en väldigt, väldigt liten förvaltning och det måste man hela tiden 

komma ihåg. Vi har en liten EU enhet och vi har en liten förvaltning som skall 

sköta allt det som en nationalstat sköter med alla sina resurser. Det här måste 

man hela tiden ha i beaktande, vi som är politiker och de som också förvaltar 

eller styr förvaltningen. Därför är det så viktigt, att när vi har de här kanaler-

na, att vi också blir ännu bättre på det här med prioriteringarna, att vi be-

stämmer de här frågorna som vi skall skicka in i de här beslutande- eller in-

flytandekanalerna, att vi prioriterar de ärendena och att vi också tar de poli-

tiska ställningstaganden, är klara i vad vi vill med de här ärendena. Det är ju 

det som det här meddelandet syftar till.  

Det ger också möjlighet för lagtinget att verkligen fundera på prioritering-

arna, möjlighet att behandla alla de här ärendena årligen. Tittar ni tillbaka i 

våra EU meddelanden så är det frågor som har kommit om och om igen, där-

för att de är just av den karaktären, de finns med oss under väldigt många år. 

När vi väl har tagit en politisk riktning har förvaltningen sedan att följa den 

politiska riktningen.  

I nästan alla ärenden som vi lyfter upp som prioriterade områden har vi på 

ett eller annat sätt haft en dialog med lagtinget, så att lagtingets utskott eller 

nämnd har varit med och bestämt riktningen och man har alltid möjlighet att 

årligen revidera om den riktningen. På det sättet finns det ett system som 

fungerar.  

Jag den första att hålla med om att vi inte har lyckats när det gäller att dia-

rieföra ärenden tillräckligt, vi är inte heller bra på att ha samrådsärenden och 

informationsärenden. Det har varit alldeles för dåligt under det här året. Det 

skulle ha funnits anledning till flera kontakter till utskottet och det är också 

en fråga som har uppmärksammats tillsammans med EU-enheten. Vi har 

haft ingående diskussioner hur vi skall skärpa till oss och igen kommer det 

här med resurser. Hur skall enskilda tjänstemän, som har så många frågor på 

sitt bord, också hinna med det här? Tyvärr så är det så, att det handlar också 

om en resursfråga. EU-enheten går just nu igenom med olika enheter vad 

man skall klargöra, var finns problematiken just i resursbristen.  

Sedan har vi också varit väldigt fokuserade, inriktade, från landskapsrege-

ringens sida just nu på att vi har så många implementeringsärenden. Som ni 

har noterat i lagtinget så har det varit väldigt många lagframställningar under 

sista tiden, som handlar just om implementering av direktiv och där det också 
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har varit brått. Jag kan upplysa lagtinget om att nu håller vi på och hinner 

fast oss själva och börjar få ett ordentligt grepp om implementeringarna, att 

det skall inte vara den här paniken. Det har varit ett mastodont jobb, alla våra 

lagberedare har varit uppbundna till olika direktiv och det betyder också 

tjänstemän på avdelningen och de politiska ledamöterna, för där finns den 

politiska riktningen.  

Nästa steg är, det kan jag också konstatera genom att man nu har tagit i 

och tittat på det här med diarieföring, att följa kommissionsinitiativ. Det 

kommer vi också att bli bättre på. Under det här året hoppas jag att vi skall ha 

flera samrådsärenden, flera informationsärenden. 

Jordbruk. Jag tycker att det är en väldigt intressant period, som vi har 

framför oss. Programmet skall göras på nytt och därför så är det viktigt med 

de här politiska diskussionerna. Jag ger mitt stöd till näringsministern, vi har 

faktiskt inte diskuterat i termen av offentligt seminarium/diskussion, men jag 

stöder näringsministern i den tanken att man skulle ha en offentlig diskuss-

ion kring kommande jordbruksfrågor, en förutsättningslös diskussion. Land-

skapsregeringen har satt igång de diskussionerna, vi har också skrivit i bud-

geten att vi under det här året bereder kommande program. Där är det viktigt 

med input, inte bara från lagtinget utan från olika intressenter i samhället. 

Jag tycker det var en bra idé och det skall vi fundera vidare på i vilken semi-

narieform eller hur vi skulle kunna ha en offentlig diskussion om framtidens 

jordbruk. Där finns en massa tankar redan från landskapsregeringens sida. 

Ledamoten Roger Jansson var inne på just det här med minskande ären-

den och det har jag redan berört. När det gäller den nationella beredningen så 

finns det förstås ett problem, som, jag vill hävda till ledamot Anders Eriksson, 

landskapsregeringen varje gång har lyft upp. Vi har problem genom att be-

redningen sker på finska, genom att våra tjänstemän har problem att delta i 

beredningen. Det tycker jag att vi har diskuterat varje år när meddelandet har 

diskuterats. Jag vet att jag har lyft upp frågan många gånger förut, så det är 

inte första året. Vi kan väl också säga att vi behöver bli bättre från vår sida, 

trycka på ännu mera, vara ännu mera delaktiga i den nationella beredningen. 

Till den delen har vi också, p.g.a. resursfrågan, haft vissa problem med att 

personligen delta i alla beredningssessioner. Vi väljer de ärenden som är mest 

prioriterade, mest angelägna, mest viktiga, till den delen deltar vi hela vägen. 

Men det är ett problem och det är någonting som inte är lätt att tackla. 

Vårfågeljakten. Ledamoten Roger Jansson sade att det var fult politiskt att 

vi säger att vårfågeljakten skall återinföras, men det säger vi ju faktiskt inte i 

meddelandet. Vi säger att vi jobbar vidare med att genom utredning se hur vi 

skulle kunna få tillbaka någonting, det står inte att den skall återinföras och 

det är inte heller någonting som landskapsregeringen har sagt och inte me-

nar. Vi talar om att försöka få tillbaka någon art och lutar oss då mot utred-

ningarna som har gjorts. Här är faktiskt den här frågan väldigt aktuell och jag 

har också förstått att man kommer att gå till näringsutskottet med den här 

frågan och då får ju lagtinget också möjlighet att säga om de vill att vi skall 

fortsätta, för vi lägger ner ganska mycket energi och kraft på den här frågan. 

Vill lagtinget att vi skall fortsätta göra det? Min åsikt är att vi skall göra vad vi 

kan, för att så mycket som möjligt av vårfågeljakten skall kunna finnas kvar, 

men det måste ju lagtinget kunna ta ställning till. 

Sedan hade ledamoten Sundback frågan om skattegränsen där vi säger i 

meddelandet att tillämpningen skall vara minst lika enkel som nuvarande. 
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Det är uttryckligen i förhållande till tullkodexen. Den tullkodex som har in-

förts inom EU innebär att man skall ha tillämpning på samma nivå överallt. 

Det betyder att om man börjar tillämpa det här på ett riktigt tokigt sätt så kan 

vi hamna i den situationen att de förenklingssystem som har införts, de kan vi 

vara tvungna backa ifrån p.g.a. tullkodexen och om tillämpningen av tullko-

dexen blir riktigt illa. Det är därför som vi följer det arbetet väldigt intensivt, 

är med på möten för att bevaka att tillämpningen faktiskt skall bli på ett så-

dant sätt att uppnådda förenklingsåtgärder skall kunna bibehållas. Därav står 

det så, sedan finns förstås ambitionen att man ytterligare skall gå vidare och 

förenkla, men det här är uttryckligen i förhållande till tullkodexen. 

Sedan när det gäller rekrytering till landskapsregeringen så är det 

ingalunda så att landskapsregeringen har en tjänst som vi har utannonserat 

eller kommer att kunna utannonsera, vi har ingen sådan tjänst. Därav kan vi 

inte heller utannonsera den. Vad det handlar om är att utrikesministern har 

lovat att han skall jobba för att en av de tjänstemän som kommer att jobba på 

utrikesförvaltningen inom EU, en av de finska tjänstemännen, skulle kunna 

vara en ålänning. Då handlar det om en ålänning som har den erfarenheten, 

den kompetensen och sedan är det upp till utrikesministeriet att tillse det. Yt-

terst är det utrikesadministrationen på EU som anställer. Landskapsrege-

ringen har varit förmedlare av ett budskap om en möjlighet för en ålänning. 

Så det är ingalunda så att landskapsregeringen börjar anställa folk utan att 

utannonsera. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! När det gäller förhållandet till EU:s beslutsprocesser och 

EU-ärenden överhuvudtaget, så måste man nog erkänna öppet och of-

fentligt att de här tre gångna åren har varit ganska lyckosamma. Lantrå-

det skall ha en eloge till den delen och också för samarbetet med själv-

styrelsepolitiska nämnden, där en del politiska initiativ har tagits och 

synpunkter på att landskapsregeringen borde ha högre ambitioner. Det 

har lantrådet tagit till sig och arbetat utifrån. Den lista som lantrådet här 

nämnde över förbättringar så den är god för en så här kort period, för vi 

har ju en del kvar att göra.  

Jag var lite otydlig när det gäller beredningsinstruktionerna när jag 

uttalade mig kanske möjligen lite nedlåtande om tolkhjälp. Alltså, när 

våra tjänstemän är på de här mötena så är det klart att det är tolkhjälp 

som gäller då, när ingen människa där talar svenska eller det talas 

finska. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Fru talman! Vi kan vara eniga om att det är ett väldigt tungt sätt att ar-

beta, när man skall arbeta via tolk. Vi har ju lyft den här frågan med re-

geringen i Helsingfors. Vi måste hitta en plan för hur vi skall kunna 

sköta självstyrelsen på svenska i framtiden när svenskan allt mer viker 

undan i administrationen på regeringssidan. Det här måste vara en del 

av planen. Det är just här som vi är särskilt med, i det beredande skedet, 

och då är alla dokument på finska. Där är det alltså viktigt att vi, ef-

tersom dokument och arbetsspråk är finska, har en plan för hur vi 

kommer vidare där så är nödvändigt. 



  

  1041 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jo, det var just det som jag tänkte få rymmas med i min 

första replik, men inte lyckades. Det är ju inte trevligt att fara på de här 

mötena när man inte har ett underlagsmaterial som man förstår. Att 

sitta där med tolk och inte vara förberedd på den beredning som har 

skett enbart på finska, är en ganska hopplös arbetssituation. Min fråge-

ställning gällde den att hur skall man tillse att beredningen då i tillräck-

lig omfattning är på svenska? Den måste helt enkelt översättas och fin-

nas tillgänglig för våra tjänstemän, annars fungerar det helt enkelt inte.  

Det andra jag ville säga gällde sjöfågeljakten. Det här meddelandet är 

alldeles bra utformat till den delen, så det var inte det jag egentligen ville 

tala om, utan det var den offentliga debatten som fördes. Även någon 

från landskapsregeringen har deltagit i debatten, men huvudsakligen 

andra människor. Man talar om ett återinförande av sjöfågeljakten och 

då får folket en alldeles felaktig inställning till vad det egentligen är frå-

gan om. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Fru talman! Vi kommer aldrig att komma tillbaka till det som var, ty-

värr, men det som landskapsregeringen jobbar efter är att försöka rädda 

det som man kan rädda. Det kommer säkert ändå inte att kännas som 

tillräckligt för den som är jägare, eller jag vet att det inte är så. Det finns 

en stor beredvillighet från regeringens olika tjänstemän. Det finns kon-

taktpersoner som våra tjänstemän har kontakt med, så i många av de 

stora svåra frågorna som vi ju själva följer och bereder ärenden, så finns 

det kontakter och man ser till att Åland finns med. Även om det är pro-

blem med den språkliga utvecklingen så ser vi ändå till att Åland finns 

med där de frågor som är viktiga för oss behandlas och att Ålands 

ståndpunkter finns med i landet Finlands ståndpunkter. Det är det som 

är det viktiga. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Det är sant som lantrådet säger att vi har diskuterat det här 

med svenska språket inom beredningssektionerna många gånger och jag 

har kanske till och med på gränsen till en dåres envishet fört upp frågan 

gång på gång till diskussion, men det är första gången mig veterligen 

som jag hittar någon sorts respons på det i skrift och det är bra. Sedan 

visade det tidigare replikskiftet hur svårt det är att få det här att fungera 

sist och slutligen, men det är bra att man har lyft upp frågan. Det är 

också helt nödvändigt som lantrådet säger, att man måste få till stånd en 

plan med riksmyndigheterna. Det är trots allt de som äger huvudpro-

blemet. Vi måste få till stånd en plan om hur Åland ska kunna kommu-

nicera på svenska med de finska myndigheterna framöver.  

När det gäller fortsatt vårfågeljakt, så givetvis tycker jag att land-

skapsregeringen skall jobba med det. Jag hoppas att man också kan 

konstatera att det finns klokskap utanför huset, jag tänker på de tre vise 

männen med Björn Geelnard i spetsen, som har lagt ner ett oerhört ar-
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bete på de här frågorna. Det är bra om man tar den kunskapen till sig 

också och försöker få till stånd en lösning. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Fru talman! Jag har väl kanske inte så mycket mera att tillägga. Proble-

met finns med den språkliga utvecklingen. När det gäller vårfågeljakten 

har landskapsregeringen byggt upp ett ärende utifrån forskning som är 

vetenskapligt styrkt, så man också kan ha det argumentet gentemot 

kommissionen och eventuellt domstolen. Till den delen är det ju viktigt 

att ha det på den nivån och därav också de här utredningarna som har 

tagits fram. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Det håller jag helt och hållet med om, men jag tror att det 

vore idé också att ta till sig de lösningar som krafter utanför förvaltning-

en pekar på. Det kan finnas någonting som kan vara bra där, så jag hop-

pas att man kan syna det kortet.  

Sedan sade jag i mitt anförande, fru talman, att jag tyckte att land-

skapsregeringen har visat noll intresse för att odla kontakter med EFAs 

EU-parlamentariker. Anförandet från lantrådet tydde också lite på det. 

Jag skulle gärna få någon typ av respons från lantrådet när det gäller 

den biten. Det är trots allt sju EU-parlamentariker som jobbar väldigt 

långt utgående från samma förutsättningar som vi har på Åland. Vi har 

väldigt mycket gemensam agenda. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Fru talman! Till den delen vi har riktat in oss på parlamentariker från 

landskapsregeringens sida så har vi i första hand riktat in oss på några 

svenska och finska oberoende av partitillhörighet. Däremot så tycker jag 

att det är helt naturligt att partier i lagtinget har sina kontakter med sina 

systerpartier eller de partier som företräder liknande intressen. På så 

sätt kan man ju bredda kontakterna från landskapets sida. Tittar man på 

det väldigt strikt så brukar vi försöka hålla kontakterna från parlament 

till parlament, från regering till regering, så jag uppmuntrar verkligen 

partierna att ha de här kontakterna. Det är kanske inte direkt landskaps-

regeringens sak sedan att upprätthålla med olika partigrupper. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Förfarandet vid rekrytering av en kompetent ålänning till 

en tjänst inom EU:s utrikestjänst är inte är bra så som det nu framställs. 

Jag har ett meddelande här från den 15 december där det uttryckligen 

sägs att landskapsregeringen vill ha in intresseanmälningar för de ålän-

ningar som vill jobba inom EU:s nybildade utrikestjänst. Jag säger inte 

att det är sant att det är så här, men också efter att ha hört lantrådets be-

skrivning så tycker jag att det åländska inflytandet över tillsättandet av 

tjänsten uppenbarligen är noll. Det låter lite så där, om man får lite ral-

jera svenska folkpartistiskt, att det här skall ske inom familjen. Men det 

fungerar inte. Det måste vara så att regeringen har ett direkt inflytande 

och att tjänsten utannonseras i åländska tidningar. 
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Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Fru talman! Jag undrar hur ledamot Sundback skulle ha gjort. Hur 

skulle Sundback ha förfarit? Tackat nej till utrikesministern? Nej. Hur 

skulle Sundback ha förfarit? Skulle vi bara ha lämnat det? Vi måste ju på 

något sätt sprida det här budskapet till ålänningarna. Här finns en chans 

för en ålänning. Det finns en chans för Åland att ytterligare sätta en fot i 

Bryssel. Så jag förstår inte det här. Vi har ju inte rekryterat, vi har ingen 

tjänst som vi kan utannonsera. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Ja, det är just det som är problemet. Det är det som rege-

ringen måste ordna, att vi kan rekrytera en person och att vi säger åt ut-

rikesministern att det är den här personen vi vill att skall få den här 

åländska posten. Inte så att man går ut och skriver i tidningarna att nu 

alla duktiga ålänningar, ansök om den här tjänsten nu så vi får flera 

ålänningar inom förvaltningen. Något sådant uppdrag har inte en rege-

ring utan det är att tillse att man får ett reellt inflytande över tillsättan-

det av tjänsten. Då kan landskapet säga att Åland får ett ökat inflytande, 

annars kommer ju personen inte att ha någon formell kontakt till land-

skapet. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Fru talman! Precis så är det. Den här personen kommer att jobba vid ut-

rikesadministrationen inom EU, kommer att vara anställd av utrikes-

administrationen. Här har funnits en möjlighet för en ålänning. Utri-

kesministern är beredd att jobba för det, han har givit det beskedet till 

oss, vi har förmedlat budskapet. Vad är fel i det? Hur skulle ledamot 

Sundback ha sagt? ”Nej tack, vi kan inte göra det här? Vi tycker inte att 

det passar att en ålänning söker det här uppdraget.” Vi har sagt att 

möjligheten finns. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Det är trevligt att det är mycket diskussion om det här dokumen-

tet. Det är ju en väldigt viktig sak, hur man avser ta del av EU:s möjligheter 

och vi måste vara väldigt noga med att prioritera rätt här på Åland, eftersom 

vi har begränsade resurser. Jag skall nämna en, vad man kan säga, liten fråga 

och en lite större fråga. Jag skall hålla mig till de sakerna.  

När det gäller den lilla frågan så är det ur tabellen på sidan 20 punkten 

2.2.17 Sammanfattning av landskapsregeringens nya prioriteringar och 

kommissionens arbetsprogram. Där finns mycket intressanta möjligheter och 

det är för det första bra prioriterat, men trots att man prioriterar det här så 

låter man bli sedan att gå vidare och följa upp det och i många fall ta del av de 

möjligheter som det ger. Punkten som jag särskilt tänker på är den som heter 

”Initiativ till stöd för utbyggnaden av smarta nät”. Det handlar alltså om ny 

teknik i elnäten som t ex kan vara till nytta när man inför elfordon.  

Det här motionerade jag om tillsammans med mina partikamrater i budge-

ten. Då var intresset väldigt svalt, får man säga, från majoriteten. Nu hoppas 

jag att man kan ta del av eventuella stöd och hjälp man kan få för det här från 



  

1044 

EU. Åland kunde vara ett, också här, försöksområde eftersom vi är ett eget el-

land, vi har ett eget elnät, stamnätsbolag osv. Man kunde göra olika försök 

osv. som kunde tjäna som exempel för, i viss mån, kanske hela Europa.  

Vad jag vill säga är att hur den här prioritetslistan än är så måste man se-

dan också ha ett system för nästa steg, när man följer upp det här med lokala 

politikåtgärder. Det gäller ju att hålla sig framme och dra nytta av de här sa-

kerna. Det är många andra som gör det och är man inte i den kön så inte är 

det någon som ringer och ber en komma till dem, utan man måste på eget ini-

tiativ komma dit. 

Det var den lilla frågan, sedan den stora frågan. Det är ju intressant tycker 

jag att se hur EU utvecklas, dels efter Lissabonfördraget men också under de 

här kristiderna, när EU-samarbete, särskilt eurosamarbete, skälver i sina 

grundvalar. Generellt sett kan man väl säga att de som trodde att Lissabon-

fördraget skulle innebära en utveckling mot en federation, federalisterna, har 

ju fått rätt. De federativa dragen blir allt tydligare och EU blir mer och mer 

som en egen stat. Det här är på gott och ont för Åland, för mig och obunden 

samling är det absolut på ont. Vi ser EU som ett mellanstatligt samarbete, 

som skall vara ett mellanstatligt samarbete och inte bli en federation som tar 

över de självständiga ländernas roll i allt större utsträckning. Tyvärr så har 

det här i och med Lissabonfördraget definitivt fått grogrund.  

Det kan också finnas möjligheter i det här för Åland, men eftersom vi inte 

har säte och stämma t ex i Europaparlamentet så får vi inte den nyttan. Nu är 

avsaknaden av parlamentsplats än större. Visst kan man ju tro på i det här 

meddelandet uppräknade möjligheterna, att det skulle ge oss en parlaments-

plats, men som jag har sagt många gånger förut, två gånger har vi haft möj-

lighet att kräva det, båda gångerna har vi låtit bli, eller gått vidare utan att få 

det. Det var när vi gick med i EU och när vi godkände Lissabonfördraget. Men 

vad är bättre än att jag har fel? Att man skulle få en parlamentsplats på det 

här viset.  

Det här med federation, jag brukar likna EU vid Frankensteins monster 

och nu med Lissabonfördraget har ju blixten definitivt slagit ner och monst-

ret har börjat rackla omkring i Europa och ta åt sig mer och mer. Man ser ju 

tydligt att länder som är lite illa ute, ja det är en lång lista, det är nästan så att 

listan på länder som inte är illa ute är kortare, behöver hjälp på olika sätt så 

kommer det också i samma paket som hjälpen, krav på det ena och det andra. 

Det kringskär deras suveränitet. Givetvis, ska man få hjälp av andra så måste 

man lyssna på deras krav. Det här stärker också federationstanken, mera och 

mera makt flyttas till de stora aktörerna, till EU-maskineriet sig självt.  

Parlamentets roll skulle stärkas med Lissabonfördraget, och det har 

stärkts. Det har vi sett, den som följer med diskussionen kring EU:s budget, 

där man på fullaste allvar och länge i flera omgångar hävdar med en dåres 

envishet från Europaparlamentets sida att så här mycket skulle EU:s budget 

utökas och löneökningar till personal osv. Det ska betalas av stater som gör 

smärtsamma inbesparingar, där det är upplopp på gator och torg mot att man 

nationellt gör inbesparingar, sedan skall EU få en mycket större kaka. Det tog 

länge innan man gav med sig från Europaparlamentets sida och kom till en 

kompromiss på 2,7 procents ökning, vilket är mycket ändå, de nationella 

budgeterna har ju skurits ner i många länder.  

En sak som alla vettiga krafter, vilket också många gör i Europa, till varje 

pris måste motsätta sig, där inbegripet Åland, även om det bara indirekt är 
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vår sak, är funderingen på EU-skatt. Den har ju funnits en längre tid och nu 

har den igen kommit upp till en ganska bred diskussion, en del av momsen 

skulle betalas direkt till EU för att finansiera EU:s budget. Alla sådana ini-

tiativ måste man till varje pris bekämpa. Det är sista byggstenen för att 

monstret EU, federationen EU, definitivt skall bli en egen stat. Det borde 

Åland också, i alla sammanhang där man har möjlighet, motsätta sig att de 

här tankarna på en egen EU-skatt överhuvudtaget går vidare. Återigen, par-

lamentets roll har förstärkts. Parlamentet har till stor utsträckning den här 

uppfattningen men de andra krafterna, de nationella regeringarna, vår rege-

ring och Ålands lagting, måste motsätta sig det till varje pris. Det ber jag att 

alla tar i beaktande. Det kan man säga är den stora frågan. Det nämns inte i 

det här meddelandet, men jag hoppas att man kunde binda sig och ha en 

uppfattning om det från Ålands sida. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Lissabonfördraget har väl en mekanism för utträde ur EU. 

Jag undrar om ledamot Sundman kommer att driva den frågan här 

framöver, att begära utträde, arbeta för det, från det här EU monstret. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Som situationen är nu kommer jag och obunden samling 

fortsättningsvis att hävda att vi vill in i EU. Det hävdade vi när vi tog 

Lissabonfördraget, vi skulle vilja vara med i Europaparlamentet, vi vill 

ha talerätt, vi vill ha de andra inflytelsefrågorna på plats för att vara 

med, inte vara utanför som vi är nu. Nu är vi med, men vi har ingenting 

att säga till om formellt på plats. Den allra viktigaste saken, som vi har 

satt överst på listan var en plats i Europaparlamentet. Nu ser vi med den 

nya roll Europaparlamentet har fått och åtagit sig att det skulle vara än 

viktigare att vara där, precis som vi sade före Lissabonfördraget. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Skall jag tolka det på det sättet att ledamot Sundman nu har 

samma uppfattning som lagtinget i övrigt, att om vi är med så skall vi ha 

så mycket inflytande som det är möjligt, dvs. det är inte utträde som är 

aktuellt längre? 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det har aldrig varit aktuellt från min eller från obunden 

samlings sida, att träda ut ur EU. Däremot har vi hakat på de fundering-

ar som har funnits om omförhandling av EU-medlemskapet, om att få 

ett riktigt EU-medlemskap med riktigt inflytande. Ett utträde är absolut 

den sista utvägen om utvecklingen tar en sådan riktning att man inte ser 

någon annan utväg. Vem vet vad som händer inom de kommande tio 

åren, det kan hända stora saker med EU och då kan det hända att vi får 

ta ställning också till det, men som landet ligger idag så är det ju inte ut 

ur EU vi måste, vi måste ju in i EU. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Den här populistiska litanian om det eländiga EU kan inte 

uppfattas på annat sätt än att EU måste skrotas. Men fråga ett är att på 

vilket sätt hade Lissabonfördraget med EMU-samarbetet att göra? 

Sundman bör svara klart och tydligt på det. Sedan det federativa monst-

ret EU, som vi nu skulle ha efter Lissabon enligt Sundman, vad är hans 

alternativ när det gäller fredssamarbete, när det gäller frihandelssamar-

bete, när det gäller den fria rörligheten för människor och kapital, när 

det gäller utbildningssamarbete, när det gäller miljösamarbete, när det 

gäller brottsamarbete? Vilket är alternativet till det federativa monstret 

EU, som Lissabonfördraget skapat? Var nu exakt i svaren så att vi får 

höra. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Fråga nummer ett, jag sade inte i mitt anförande att EMU-

samarbete och Lissabonfördraget hade någon konkret samhörighet. Så 

det har jag inte påstått, även om det fanns vissa ingredienser i Lissabon-

fördraget. Mitt alternativ till ett federalistiskt EU det är ett EU som be-

står av stater som samarbetar, ett mellanstatligt samarbete, som är 

övergripande, som inte lägger sig i alla detaljerna som en federation i 

större utsträckning gör, alltså det som vi kände främst före Lissabonför-

draget, före den klart federativa process som påbörjades och slutfördes i 

form av Lissabonfördraget. Det blev ju lite bättre p.g.a. alla människors 

protester runt om i Europa, men inte tillräckligt. Det är en alltför stark 

utveckling mot en federation. Alla de samarbeten som ltl Roger Jansson 

räknade upp, de vill jag att skall vara och att de skall vara mellanstatliga, 

inte federativa. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Men då är det ju nog skäl att uttrycka sig lite mera nyanse-

rat när det gällde de populistiska anfallen på detta federativa monster 

EU, som ltl Sundman valde att kalla det. Det som blev kvar av det kon-

stitutionella fördraget var ju icke de federativa dragen, den federativa 

utökningen, utan de togs ju i stort sett bort, det fanns tyvärr en hel del i 

ursprungsförslaget. På det sättet var Lissabonfördraget ett framsteg. När 

det gäller EMU så sade Sundman själv att ”se nu vad det här EU-

samarbetet efter Lissabon har resulterat i.” När det gäller just 

den här ekonomiska krisen som är i vissa länder, det är huvudsakligen 

inom ramen för EMU, som de åtgärderna nu vidtas gentemot de EMU- 

medlemmar som har problem och inte huvudsakligen inom Europeiska 

unionen. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Nu förstår jag sammanblandningen. Jag menar att de pro-

blem som man har inom flera EMU-länder, där man hjälper varandra, 

har att göra med EU på det viset att eftersom man inte kan vara så kaxig 

när man har det lite taskigt med ekonomin, om man får uttrycka sig så, 

så utnyttjas man som liten stat i syfte att EU skall bli mera federalistiskt, 

det var så jag menade. Det ser man ju tydligt på de stater som har fått 

hjälp, de har också fått krav på sig, som man har varit tvungen att ta och 
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som folket givetvis protesterar emot. När det gäller min liknelse med 

Frankensteins monster och vad jag försöker måla upp där är ju det som 

EU har blivit när man blir en egen juridisk person och man har en egen 

ständig ordförande, alltså president, man har en utrikesrepresentant, 

utrikesminister, man har egentligen allt det som man hade i det kon-

stitutionella fördraget i Lissabonfördraget fast det har ändrat lite ut-

formning. Det enda man egentligen tog bort var ju nationalsången och 

det var väl för väl. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Fru talman! Ledamoten Sundman hävdar att två gånger har vi haft möj-

lighet att hävda representation i Europaparlamentet och två gånger har 

vi missat den möjligheten. Påståendet är felaktigt. Otaligt oftare än två 

gånger har vi hävdat detta. För egen del inledde jag den kampen 1994, 

eller innan medlemskapet i EU och därefter så länge som jag hade 

någonting att göra med Finlands riksdag. Jag vet att min efterträdare 

och kollega Roger Jansson drev samma sak. Hur många gånger har inte 

Ålands lagting, landskapsregering med flera politiska aktörer drivit 

detta ärende som hela tiden är aktuellt? Jag tycker inte att man skall 

vara så anspråkslös att man säger att två gånger har detta gjorts och två 

gånger har man missat. Det är alldeles för anspråkslöst. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det är inte anspråkslöst, det är realistiskt. Det är två gånger 

som vi har haft någonting att sätta emot, som Ålands lagtings beslut har 

varit någonting värt. Sedan har vi begärt och förhandlat om det, pratat 

om det, skrivit om det i klämmar osv., otaliga gånger, säkert tjugo 

gånger och fått muntliga löften härifrån och därifrån om att ”jo, vi 

skall prata om det” o.s.v. Jag räknar inte de gångerna, jag räknar de 

två gångerna när lagtinget verkligen har haft möjlighet att sätta någon-

ting emot när man har tagit ett så tungt beslut att det har varit någon-

ting värt för andra, när man har varit en jämbördig förhandlingspart. 

Men, det var andra saker som var viktigare när vi tog beslutet om Lissa-

bonfördraget och en majoritet valde att gå vidare i integrationsproces-

sen, trots att man inte hade inflytande i frågorna på plats. Vad jag vill 

säga är att man kanske skall vara lite försiktig att återigen nästa vecka 

direkt börja prata om det här och slå blå dunster i folk, att ”nu ska vi väl 

få det i alla fall”. Så tror jag tyvärr inte att det blir, men återigen, vad är 

inte bättre än om jag har fel? 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Fru talman! Ja, ltl Sundman upprepar sin anspråkslöshet, det kommer 

man inte långt med i politiken. För egen del har jag alltid hänvisat till 

den kamp som de i tiden utförde från Ålands dåvarande landsting och 

andra politiska organ på Åland, för att säkerställa en plats för Åland i 

Finlands riksdag. Det var ingalunda något anmälningsärende, det var 

resultatet av en lång kamp. Den var allt annat än anspråkslös. Jag vill 
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varna för den där anspråkslösheten, det är inte så att politiken är mate-

matik. Politiken är en process där man skall ligga på och inte ge efter. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Man skall ligga på och inte ge efter. Nå, det var precis det 

man borde ha gjort från Ålands lagtings sida när man tog beslut om Lis-

sabonfördraget, då borde man ha legat på och inte gett efter. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är avslutade. 

Ltl Camilla Gunell 

Fru talman! Jag önskar också beröra ett par frågor som nämns i EU med-

delandet. På sidan 18 så talar man om EU:s strategi för Östersjöområdet och 

nämner då som ett särskilt prioriteringsområde för hur man skall förbättra 

kvaliteten på de åländska vattnen. Vad är mera pådrivande aktör för en mera 

hållbar fiskodling i Östersjö på Östersjönivån? Här skulle jag vilja ge den 

kommentaren att det är ju väldigt viktigt att landskapsregeringen jobbar med 

den här frågan och om man då skall vara en pålitlig och trovärdig aktör, också 

på EU arenan och ha som ambition att påverka andra, så kanske man själv 

också måste hantera frågan här hemma.  

Vi vet ju att landskapet har tagit åtgärdsprogrammet för de åländska vatt-

nen, men i det så sägs ju också att nästa steg är att ta fram en förordning som 

reglerar utsläppsnivåerna av kväve och fosfor från fiskodling. Den är fortfa-

rande inte tagen vad jag vet och undrar när man verkligen skall komma till 

beslut i den här mycket angelägna frågan. En pålitlig påverkare för andra 

måste själv också vara en trovärdig aktör om man skall kunna visa på goda 

exempel.  

Den andra frågan jag vill beröra är temaåren som på något vis är en ganska 

intressant process. Lagtinget säger upprepade gånger att det är viktigt att 

landskapsregeringen följer EU:s temaår och uppmärksammar ämnena, me-

dan landskapsregeringen säger att det gör vi mycket motvilligt och vi kommer 

inte att uppta resurser för det. 2010 var ett särskilt temaår för fattigdom och 

social utslagning och det har nu kommit och varit. Där kan man väl säga att 

ämnet var angeläget för EU. I kommissionen väljer man väldigt angelägna 

teman för de här temaåren, men att man sedan på Åland ignorerar det så är 

lite tråkigt. De här ämnena är också mycket angelägna för Åland. Särskilt det 

här ämnet med tanke på att vi 2007 tog fram utredningen som visade att 13 

procent av de åländska hushållen lever under den relativa fattigdomsgränsen.  

Problemet på Åland är känt och problemet måste på något sätt hanteras. 

Det var synd att man inte valde att uppmärksamma det här, men jag är tack-

sam över att man från social- och miljöutskottet och sedermera också i den 

självstyrelsepolitiska nämnden ändå påtalade att landskapsregeringen skall 

uppmärksamma temaåren.  

Det gör man nu då 2011, som handlar om frivilligarbete. Mycket av det 

åländska samhällsbygget är byggt på talkokraft och det görs fortfarande. Det 

här är en oerhörd resurs för det åländska samhället. Man säger nu att man 

kommer i någon mån att uppmärksamma det här året, men inte hur det skall 

ske. Det vore intressant att få veta mera om hur landskapsregeringen väljer 

att arbeta med frågan. Får man inte svar här så tycker jag vi kan diskutera det 

vidare i självstyrelsepolitiska nämnden.  
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2012 är ett temaår för aktivt åldrande och även det ämnet är synnerligen 

aktuellt och intressant. Landskapsregeringen har i samråd med självstyrelse-

politiska nämnden aviserat redan nu att man inte kommer att uppmärk-

samma året. Jag hoppas att social- och miljöutskottet påpekar att det tycker 

man är fel bedömning, alltså att det är viktigt att uppmärksamma det här. Jag 

hoppas att vi även från lagtingets sida skall kunna säga att det är viktigt.  

Jag tror att vi alla har förståelse för att temaåren ses av landskapsregering-

en som en belastning på det sättet att tjänstemännen ytterligare får en ar-

betsuppgift. Det har jag förståelse för, men jag tror att man med lite kreativi-

tet och fantasi skulle kunna involvera andra aktörer att agera istället. Land-

skapsregeringen i stödordningar osv. för fast medel kunde lyfta upp dessa 

teman och säga att de här resurserna finns tillgängliga om föreningar, kom-

muner och andra intressenter vill göra projekt, seminarier eller annat som 

går i temats riktning. Tack för det, fru talman. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Det var ju det där med verklighetsuppfattning igen då. När 

det gäller EU:s temaår för fattigdom så var landskapsregeringen väldigt 

tydlig och det har landskapsregeringen redogjort för. Vi satte fokus på 

konkreta åtgärder, det var lagstiftning, det var pensionärsstöd, det var 

sänkta avgifter för sjukpensionärer på ÅHS, det var en stor och omfat-

tande utredning om hur vi skulle förbättra utkomststödslagstiftningen. 

Landskapsregeringen har varit väldigt tydlig där, vi satte fokus på kon-

kreta åtgärder. Sedan är det en del av den politiska retoriken att man vill 

förringa det arbete som görs.  

När det gäller temaåret 2012 Aktiv äldreomsorg, återkommer jag i 

nästa replik. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Man får väl konstatera att landskapsregeringen har mycket 

stor fokus på sina egna insatser. När det gäller de här temaåren så 

kanske man inte bara ska titta på vad man själv har i kalendern och har 

åstadkommit under året utan man kanske kan titta ut över samhället 

och konstatera att det finns andra aktörer som också kan bidra. Vi har 

ett starkt och aktivt föreningsliv, vi har många intressenter och frivilliga 

som har kapacitet och kunskap att också agera här. Det här är ingen kri-

tik mot minister Sjögren, utan det här kan, som jag sade, med fantasi 

och kreativitet, lyftas upp också och förverkligas av många andra. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Nej, det är sant, det är absolut inget motsatsförhållande, 

men visst är det ju kritik mot landskapsregeringen. Det är precis som ltl 

Camilla Gunell säger, det handlar om pengar och resurser hos land-

skapsregeringen. För den skull skall man ta hela tredje sektorn i beak-

tande. I dagsläge så har vi integration och barn och ungdomars psykiska 

välbefinnande som fokus för PAF-medlen.  

När jag diskuterar med social- och miljöutskottet så ser jag det också 

som naturligt att inför temaåret 2012 så kan vi ha fokus på en aktiv 

äldreomsorg och utnyttja de två miljoner euro som går till den sociala 

sidan, också de PAF-medlen som finns, på kultur och idrottssidan. Det 
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tycker jag är en självklarhet. Det är att slå in öppna dörrar, för de här 

diskussionerna pågår redan. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Det är ju ganska tydligt här att när social- och miljöutskot-

tet skriver att landskapsregeringen med nuvarande resurser inte kan bi-

dra med några nya program eller åtgärder med anledning av temaåret, 

så konstaterar utskottet ännu en gång att det är viktigt att beakta det här 

temaåret. Jag vet inte vad vi strider om. Lagtinget, som jag ser det, ut-

trycker en önskan om att uppmärksamma temaåren och landskapsrege-

ringen kan väl inom ramen för de resurser och även genom att rikta sig 

utåt, ta det här till sig och uppmärksamma temaåren. Det finns inget 

motsatsförhållande mellan det och de insatser som landskapsregeringen 

gör i samma riktning. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Med anledning av lantrådets anförande, till den del det berör 

EU:s utrikestjänst, så tycker jag att det finns anledning för självstyrelsepoli-

tiska nämnden att titta noga på frågan. Upprinnelsen till allt var när utrikes-

minister Stubb var på besök i landskapet, jag är inte säker på när det var, men 

jag tror det var i september. Då höll han ett anförande och det var speciellt 

många ungdomar på läktaren, men också andra. Då lyfte han bl a fram möj-

ligheten att en av de 14 tjänster, som Finland kommer att få vid den nya utri-

kestjänsten vid EU, skulle kunna vikas för en ålänning. Så uppfattade jag 

hans löfte och erbjudande. Då måste man fråga sig i lagtinget, om man inte 

gör det i landskapsregeringen, hur skall ålänningarna, eller lagtinget i det här 

fallet, kunna säkerställa att det blir en ålänning som får jobb?  

De här tjänstemännen skall i och för sig verka för EU:s bästa, men de är ju 

inte passlösa för det, de har kopplingar naturligtvis till utrikesministeriet i 

Helsingfors. Det står i tidningsartikeln som jag har att utrikesminister Stubb 

har lovat att lobba för en ålänning, jag vet inte varför han skulle lobba om 

Finland en gång har ett visst antal reserverade tjänster inom förvaltningen. 

Jag utgår ifrån att det är utrikesministern som tillsätter dem. Om jag har fel 

på den här punkten backar jag, men så här uppfattade jag Stubbs erbjudande.  

Jag vill att självstyrelsepolitiska nämnden tar reda på vad det är för sorts 

tjänst. Om den tillsätts av EU, det kan vara så att de gör det formellt, men på 

rekommendation av de nationella regeringarna i så fall antar jag, men det är 

en formalitet. Om det skall vara en ålänning på en av dessa tjänster så då kan 

ju inte Ålands regering vara någon slags arbetsförmedling som går ut och an-

nonserar ”anmäl er till regeringen om ni är intresserade av det här jobbet”, 

alltså till regeringen i Mariehamn, för regeringen i Mariehamn har ju ingen 

formell uppgift i den här frågan, som lantrådet nu en gång sade. Det är ju då-

ligt det.  

Jag tycker att det skulle vara precis tvärtom, för att säkerställa att en ålän-

ning verkligen blir tillsatt på en av de här tjänsterna så måste ju regeringen i 

Mariehamn ha ett inflytande över tjänstetillsättningen. Det kan ju ske på 

olika sätt, det minsta är väl det att landskapsregeringen annonserar ut den i 

åländska tidningar och att man kommer med ett förslag till Stubb, ett sam-
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rådsförfarande, vi tillsätter ju också landshövding genom att lagtinget har ett 

inflytande över det hela.  

Jag kan inte godta den här lösningen, som lantrådet har kommit med, att 

skicka in en intresseanmälan till henne så skall hon se vad hon kan göra i frå-

gan. Det är inte tillräckligt, som jag ser det, för det självstyrda Åland att be-

vaka sina positioner i EU på det viset utan det måste finnas ett formellt förfa-

rande för dem som är intresserade och söker. Detta formella förfarande bör 

Ålands självstyrelsemyndigheter ha makt över och möjlighet att påverka. Om 

Stubb håller vad han lovar, så naturligtvis är det den personen som regering-

en väljer som han skall tillsätta på den här posten. Annars är det några andra 

diskussioner vid något kaffebord där utrikesminister Stubb och någon från 

regeringen har suttit och pratat att ”vi går ut i tidningarna och så får ålän-

ningar som är intresserade anmäla och så ringer jag sedan och berättar”. 

Så kan det inte gå till. Det kanske är praktiskt och familjärt, men det handlar 

ju ändå om ett offentligt myndighetsutövande. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Nu måste jag väl ändå ta min partikusin, Alexander Stubb, i 

försvar. Han sade när han var här att han har en egen tanke om att det 

skulle vara bra om man på en av de här posterna skulle få en ålänning. 

Sedan jobbade han vidare med frågan på utrikesministeriet i Helsingfors 

och fick då tydligen stöd för det på olika sätt och kunde därmed meddela 

landskapsregeringen och oss ålänningar att vi ska försöka möjliggöra det 

här. Enligt min uppfattning så bad han landskapsregeringen då att för-

söka hjälpa till att få så många åländska sökanden som möjligt, så att 

man på det sättet hade ett urval. Det kommer ju också sökande från Fin-

land naturligtvis, i betydande mängder. Jag upplever att det här var ett 

gentlemen-agreement mellan honom och landskapsregeringen, att de 

skulle hjälpa till så att det skulle komma så många åländska sökanden 

som möjligt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Ja, men kära vänner, nog måste ni väl ändå se att det finns 

ett problem här med att tillsätta en tjänst i EU:s utrikestjänst, som enligt 

utrikesministern skall innehas av en kompetent ålänning. Det har han 

lovat här i lagtinget. Ja, lovat jobba för det, det är ju han som har ansva-

ret för att tillsätta tjänsterna. Det är på det här viset man förlorar det 

verkliga inflytande till någon annan på rikssidan. Nu skulle jag behöva 

lite flankstöd av Ålands framtid för att inte det här skall bli någon kaffe-

bjudshistoria. Det är frågan om att lagtinget och landskapsregeringen 

säkrar sig ett rejält inflytande över att en ålänning tillsätts på den här 

posten och inte bara så länge Stubb är utrikesminister. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! På äldre dagar har kollegan Sundback och jag i många frå-

gor börjat förstå varandra lite bättre och i vissa frågor väldigt bra. I den 

här frågan förstår jag inte över huvudtaget vad ledamoten Sundback ta-

lar om och varför hon säger det hon säger. Att landskapsregeringen inte 

kunde ta sig någon slags informell roll att kunna intressera så många 

ålänningar som möjligt när utrikesminister Stubb har öppnat för den 

här möjligheten att det, eventuellt och eventuellt t o m troligen, skall 
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kunna anställas en ålänning till den här posten. Men söker inte tillräck-

ligt många med goda meriter från åländsk sida så blir det ju naturligtvis 

ingen ålänning, något sådant generellt löfte har ju inte Stubb givit. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Att tillsätta statliga tjänster kräver ett formellt förfarande. 

Om en ålänning skall kunna tillsättas på en post, för att det är viktigt att 

det finns en ålänning i utrikestjänsten för vi har någonting att tillföra, 

alltså det som gäller Ålands självstyrelse, måste vi säkerställa att vi får 

den tjänsten. Regeringen ska ha ett formellt och reellt inflytande över att 

vi får en ålänning på den här tjänsten. Ja, naturligtvis beror det på kom-

petensen, men om det uttryckligen skall vara en ålänning, så då liksom 

förändras ju kompetensvillkoren. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland 

Fru talman! Jag har som vägkost från lagtingsgruppen att jag skall hålla mig 

kort. Det är några frågor som jag tänkte kommentera som jag tycker är vik-

tiga, det gäller regionkommittén, det gäller sjöfarten och våra olika represen-

tationer i Bryssel, med anledning av det som här har diskuterats. När det gäl-

ler Lissabonfördraget så är det ju så att lagutskottet har försökt nagla fast i 

text det som regeringen har lovat, d.v.s. att när man ändrar i mandatfördel-

ningarna och antal mandat så skall Åland komma in på nästa plats så att 

säga, det är ju en målsättning.  

För det första när det gäller regionkommittén. Nu kommer jag inte ihåg 

vem som först tog upp den här saken, men det är alldeles rätt att vi är på en 

annan nivå än vad vi talar i allmänhet, för vi anser ju att Åland i det här 

sammanhanget är en stat, eller som man ibland säger i teorin ett statsfrag-

ment, vi har alltså statliga funktioner och egenskaper och vi borde vara med-

lemmar på ett starkare sätt i den europeiska unionen. Det är alltså den vägen 

vi har försökt gå in på när det gäller ministerråden, när det gäller domstolen, 

när det gäller parlamentet, osv. Regionkommittén, är alltså den kommunala, 

regionala nivån, som Åland också omfattar.  

Det är ju det som egentligen är min poäng även om vi inte är med på den 

statliga nivån så har vi ändå en särskild plats på den regionala nivån, dvs. 

som en kommun eller ett landsting och liknande. Jag tycker inte att man skall 

sätta de här mot varandra och säga att den ena inte är värd så mycket, men 

den andra skall vi ha och vi släpper den ena om vi får den andra. Det här var 

en lösning som gjordes i samband med inträdet till EU, vi fick den som kom-

pensation för annat, men att regeringen räknade in Åland som en viktig del. 

Regionkommittén utnyttjar ju särskilt det här med nätverk och kontakter och 

kan också påverka.  

Ett ytterligare argument som är viktigt var att när man förhandlade om det 

konstitutionella fördraget, före den senaste Lissabonprocessen, så var region-

erna uppe på agendan på ett ganska starkt sätt i ett skede. Då var det också i 

diskussionerna att regionkommittén kunde bli lite i stil med ett andra parla-

ment, alltså ett regionalparlament. Nu blev det en återgång från det när Lis-

sabonfördraget ersatte det konstitutionella fördraget, men jag tycker fortfa-

rande att vår princip borde vara att varje liten del av inflytande som vi kan ha 
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så skall vi ha. Det gäller ju inte minst det informella inflytandet. Vi känner ju 

till att vi har flera ålänningar i kommissionen, vi har alltså sådana som har 

anknytning till Åland och dem drar vi nytta av ibland lite i smyg. Kommiss-

ionens tjänstemän får ju inte vara partiska på något sätt, men man kan ju 

ändå informera sina vänner och kolleger. Vi fick också i samband med kom-

promisserna en specialmedarbetare i representationen som är anställd av ut-

rikesministeriet.  

När det gäller de senaste tjänstemännen så har det förekommit väldigt 

mycket felaktigheter, att landskapet skulle ha anställt, att staten skulle ha an-

ställt. Det är ju inte så utan det är ju kommissionen som anställer och då har 

man ofta kvoter från Finland. I Finlands kvot har utrikesministeriet, genom 

att man har blivit uppmärksammad på det, genom att man anser att Åland 

kanske borde ha mera kontakter, medverkat till att få en kvalificerad tjänste-

man från Åland till kommissionen. Den här kvalifikationen bedöms ju av 

kommissionen. Inte går det för vem som helst som har mantal, mandat, 

kommunal plats, hembygdsrätt eller någonting sådant, det gäller inte i det 

här fallet. Det är inte ålänning i den vägen utan det är en kompetent person 

med åländska kontakter som kan bidra med insyn i kommissionen, för kom-

missionen, men har också kontakter till Åland. Det är ju precis som med 

kommissionärerna, de är ju inte nationella utan de skall jobba för hela EU. 

Sedan en fråga som jag också vill framhäva, som kanske inte är så omfat-

tande i texten. Det gäller sjöfarten och den har ju också en koppling till 

skattegränsen. När det gäller sjöfarten och de miljökrav som är på kommande 

så är de ju särskilt hårda för Finland och Östersjön. Där kan man säga att 

man också ser en effekt på kraven när Viking Line beställer en färja som skall 

minimera utsläppen med LNG–flytande naturgas. Där ser man också lite vad 

vi bör inrikta oss på i vår egen skärgårdstrafik om tjugo-trettio år, sådana 

krav kommer.  

Sedan är det en annan sak att Åland och Finland har intresse av att de här 

kraven på svavelreducering skall göras lika i alla regioner, därför att det är 

snedvriden konkurrens som förslagen är nu. Finland har ju en lång kust för 

sina pappersvaror och vissa maskinvaror som egentligen kräver sjötranspor-

ter.  

Det som är det absolut viktigaste när man talar om en eventuellt ändrad 

sjöfartspolitik i EU, de tendenser man kan se är att den skall bli mera flexibel 

när det gäller olika lösningar. Nu har vi nettolön och tonnageskatt, man 

kommer att koppla den mera till miljökrav, till utbildningskrav och liknande. 

För åländsk sjöfart är det absolut avgörande, för det första att konkurrens-

villkoren är lika som för andra, alltså konkurrenterna i Östersjön, för passa-

gerarfärjorna och för andra fartyg i övrigt. Man kan säga vad man vill om 

skattegränsen och tullkodexen, men hela trafiken här är uppbyggd på skatte-

fri försäljning, vi må tycka illa om det, men det är helt enkelt så att den eko-

nomiska basen är den och då gäller det att se till att man långsiktigt tryggar 

den. När det gäller skattegränsen i övrigt så är det ju så i praktiken att man 

förändrar den på olika sätt genom elektronisk tullhantering och liknande. 

Målsättningen i första hand för landskapet är att bibehålla de förenklingar 

som finns när det gäller skattegränsen.  

Min vägkost till självstyrelsepolitiska nämnden är att försöka se att region-

kommittén faktiskt har en betydelse, särskilt när man ser det ur nätverks- och 

informationsperspektiv. För det andra att sjöfarten är helt avgörande för 
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Ålands ekonomi, men det gäller att säkerställa lika konkurrensvillkor och att 

skatteundantaget är kvar så att det möjliggör tax-free inom en överskådlig 

framtid. Tack. 

Talmannen 

Begäres ordet ytterligare? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till självstyrel-

sepolitiska nämnden. 

Enda behandling efter bordläggning 

9 Landskapsregeringens ungdomspolitik 

Landskapsregeringens meddelande (M 1/2010-2011)  

Den 08.12.2011 beslöt lagtinget att meddelandet inte ska remitteras till något utskott. 

Vidare beslöts att ärendet skulle bordläggas till 12.01.2011 då ärendets behandling av-

bröts. Fortsatt diskussion.  

Ltl Johan Ehn 

Fru talman! Bästa lagtingsledamöter! Till att börja med vill jag säga att jag 

vill rikta en eloge till ledamoten Barbro Sundback, som tog initiativet till dis-

kussionen som vi hade här för en vecka sedan ungefär. Vi debatterade ge-

mensamt i salen och sedan tillsammans med ungdomarna kring frågan om 

ungdomspolitik. Jag tror att det är bra att öppna upp på det här sättet och att 

faktiskt på olika sätt hitta möjligheter och diskutera samhällsbyggande med 

ungdomarna. Eftersom debatten som vi hade då mera tog sikte på hur vart 

och ett av partierna såg på hur man skall föra ungdomspolitik, så vill jag idag 

koncentrera mitt anförande lite mera kring just det som ligger på bordet, dvs. 

landskapsregeringens meddelande.  

Det finns några saker som jag till att börja med vill vara lite kritisk till. Det 

förslag till program som ligger till grund för meddelandet släpptes av kom-

mittén den 12 mars 2009. 12 mars 2009! Det tog sedan fram till den 25 no-

vember 2010 innan den nådde lagtinget. Jag tycker att det är lite anmärk-

ningsvärt. När jag sedan läser meddelandet och ser vad som står i själva pro-

grammet, som fortfarande också är rubricerat ”Förslag till ungdomspolitiskt 

program”. Det är dessutom så att överskriften på det här programmet är 

ungdomspolitiskt program åren 2009-2013.  

Här har vi någonting som är ett litet bekymmer och det är att saker och 

ting tar lite lång tid, framförallt i förhållande till att vi diskuterar ungdomspo-

litik. Vill vi att saker och ting skall intressera ungdomar så tror jag det är vik-

tigt att det faktiskt inte drar ut på tiden. Det nämndes i debatten tidigare att 

de som har suttit i kommittén inte skulle representera ungdomar osv. Det vill 

jag också ta avstånd ifrån. Där var det partierna som hade sin fria vilja att 

utse de här personerna. Jag tycker att det var en bra kommitté och jag tycker 

också att kommittén presenterade ett bra förslag till ungdomspolitiskt pro-

gram. Sedan kan man väl ha synpunkter på att det kanske borde ha varit en 

del yngre ungdomar med, eftersom man strävar efter att ha ett ganska brett 

politiskt program som börjar någonstans i högstadieåldern och slutar när 

man fyller 25. Det skulle behöva finnas en lite bredare spridning där. Det är 

någonting som jag tror att man får fundera på framåt hur man skall lösa.  

En annan fundering som jag har när det gäller den här biten är att när man 

läser meddelandet i förhållande till förslaget till program så sätter jag fråge-

tecken kring vad det är för skillnad på de här? Det finns vissa skillnader, den 
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mest tydliga skillnaden är ju faktiskt det att språket i själva programmet är 

lite lättare, lite möjligare att förstå, medan meddelandet är den väldigt ty-

piska byråkrati- eller politiksvenskan. Det tror jag heller inte är riktigt bra 

och det står inte heller hur man har tänkt sig att föra det här vidare nu.  

Jag förstår att man kanske inte har velat slå fast det ungdomspolitiska pro-

grammet fullständigt förrän man har haft den här diskussionen, men det 

skulle ha varit väldigt intressant och höra hur landskapsregeringen tänker gå 

vidare med själva fastslagandet av det här nu. Det finns diskrepanser, som jag 

ser det i alla fall, mellan det som landskapsregeringen skriver och det som 

finns i det ungdomspolitiska programmet. Det hade varit bra att kunna få 

mera diskussion kring de bitarna. Jag vet inte om någon från landskapsrege-

ringen nu kan svara kring de frågorna.  

För frisinnade moderaters del lyfter jag fram att inflytandefrågorna är det 

som vi ser som det absolut överlägset viktigaste när det gäller ungdomspoliti-

ken. Det skulle vara dumt av oss att formulera här i lagtinget vilka frågor som 

ungdomarna skall diskutera och ha åsikter om och sedan försöka lösa dem. Vi 

vill svänga på steken. Vi vill säga att när vi har löst inflytandefrågorna så 

kommer ungdomarna att formulera problemen, de kommer att vara med och 

ge förslag på lösningar och de kommer att vara med på att genomföra lös-

ningarna. Vi skall då vara med precis som i vilka andra frågor som helst, utan 

att kalla det för typiska ungdomspolitiska frågor, vara med och försöka lösa 

dem. De skall vara med och formulera den politiska dagliga agendan som lig-

ger på vårt bord, utan att bli betraktade som någonting som man kör ett sär-

skilt spår för.  

Jag har ju själv varit en väldig aktiv ungdomspolitiker och jag måste ärlig-

en säga det att vid tillfället när jag höll på som allra argast med det här, när 

jag var väldigt aktiv som ungdomspolitiker, då märkte jag kanske inte av att 

jag befann mig vid ett sidan-av-spår. Efter ett tag, när jag fick möjligheten 

från partiets sida att engagera mig på ställen där man fick vara med och verk-

ligen fatta beslut, då insåg jag att mycket av det som kallas ungdomspolitik 

var ett spår på sidan om. Ett spår som den här salen och andra beslutande 

församlingar kanske inte alltid hade så jättestor respekt för. Det här tror jag 

är någonting som man faktiskt borde fokusera på i ett ungdomspolitiskt pro-

gram.  

Min vägkost för när landskapsregeringen skall godkänna ett ungdomspoli-

tiskt program, det är faktiskt det att sätt kraften nu på att försöka skapa möj-

ligheterna för ungdomarna att ta initiativ, att delta, att kunna påverka. Att 

kunna påverka på ett jämlikt sätt med oss andra som finns här. För att klara 

det så krävs alltså att vi vågar tänka lite nytt. Det är lätt att säga att allt står 

öppet, man har samma möjligheter som alla andra människor att delta i det 

här. Visst är det på det sättet, men det är ju vi som har varit med och byggt 

det här systemet, låt dem då vara med också och bygga det system som de 

skall vara med i framtiden och driva framåt. Ha en öppenhet för att också låta 

det få verkningar i hur vi för vår debatt och hur vi fattar våra beslut. Det här 

tror jag att är den svåraste biten att göra det på. Där tycker jag att det förslag 

till program som ligger, det ger några sådana idéer om vad man behöver göra. 

Framförallt att jobba med sociala forum, att öppna upp olika typer av möjlig-

heter för ungdomar att komma in på olika plan, att man inte enbart måste 

finnas inom de traditionella partierna osv. utan man kan komma in andra 

vägar.  
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Jag tror också att vi skall akta oss för att inte begå det misstaget som jag 

upplevde att vi gjorde från samtliga partiers sida ett tag här, framförallt i bör-

jan av 2000-talet, dvs. vi tyckte att man skulle vara så försiktig som möjligt 

med att försöka valla in ungdomar i ett politiskt parti. Jag tror att vi inte hel-

ler skall vara främmande för att berätta vad vi kan göra från partierna för 

ungdomarna och vad vi tycker och tänker i olika frågor och få dem aktiva hos 

oss. Det skulle vara en miss att tro att ungdomarna skulle vara mindre poli-

tiskt och ideologiskt intresserade än vad gemene man ute i samhället är. Det 

handlar bara om deras möjligheter att kunna ta del av den ideologiska dis-

kussionen, som jag ser det.  

Jag tror också att vi måste våga lyfta de här nya sätten att tänka på. Där 

försökte jag i debatten då, och jag har gjort det tidigare, diskutera kring röst-

rättsåldern. För egen del var det kommunalvalet som var den stora biten. Jag 

tror att man skall göra det dessutom på prov, jag hör till dem som är ganska 

försiktiga av sig när det gäller att göra större förändringar. Man skall lära sig 

av de försök man gör, se vad som är fördelar och nackdelar med dem, men vi 

måste ju våga prova. Man kan inte bara sitta och säga att de kanske inte rik-

tigt är mogna ännu utan vi måste våga ta vissa steg, då skulle kommunalvalet 

vara ett utmärkt sådant.  

Det finns många som har vågat prova på det redan. Jag har läst flera test 

som har gjorts och de allra flesta har fallit väldigt väl ut. Jag tror att här bör vi 

nog försöka se till att, nu klarar vi det inte till höstens val, men vi har val på 

nytt om ytterligare fyra år, vi skulle kunna ta det här steget vidare. Det tar jag 

som en inteckning på att alla partier också var intresserade av att göra, den 

debatt vi hade här, samtliga markerade på det, så jag hoppas nu att man fak-

tiskt tar tag i det och börjar se till att det är möjligt.  

Fru talman, grunden finns i förslaget till ungdomspolitiskt program. Jag 

hoppas att landskapsregeringen nu när man slutligen skall fastställa det, fak-

tiskt tar fasta på det som handlar om inflytandefrågor, det som handlar om 

att ge ungdomar möjligheten och mindre formulerar från landskapsregering-

ens sida, vad som är ungdomspolitiska frågor. Det tror jag att varken land-

skapsregeringen, jag eller någon annan här i salen är kompetenta att göra 

utan det är det ungdomarna själva som är. Tack. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Fru talman! Jag begärde en replik angående det här som man lyfte fram 

hur viktigt det är att man får med ungdomarna. Det handlar kanske inte 

heller bara om ungdomarnas möjlighet att vara med och påverka, utan 

det handlar om hela Ålands framtid. Det är viktigt att man tidigt väcker 

intresset för politik. Det är mycket möjligt att man flyttar bort och för-

svinner men de återkommer i trettioårsåldern.  

De flesta åländska kommunerna märker av att det finns ett sviktande 

politiskt intresse nu. Man har så många andra olika fritidsintressen osv. 

så att man prioriterar bort den här biten. För att man skall ha bra politi-

ker på landskapsnivå så krävs det också att man börjar tidigt på kom-

munal nivå osv. Framförallt, skall vi ha den här kommunstrukturen som 

vi har idag så gäller det också att det finns tillgång till mycket kompe-

tenta och intresserade politiker. 
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Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! För det första skall vi väl hoppas på att vi inte skall ha den 

här kommunstrukturen i framtiden utan att vi skall ha kommit längre 

vad gäller den biten. Sedan håller jag med ledamoten Åke Mattsson, det 

är en viktig aspekt som han tar upp här. Det finns överlag ett ganska 

svalt intresse för politisk aktivitet och det är inte bara någonting som 

gäller ungdomar.  

Tillbaka till när man skall skapa intresse för att vara med och på-

verka, så tror jag att man måste lyfta det som har med individerna att 

göra, alltså att individen ser möjligheten att vara med och påverka på ett 

sätt som känns meningsfullt och som känns möjligt att göra framåt. De 

facto är det väl kanske på det sättet, att ungdomar kanske inte alls som 

vi många gånger försöker utmåla det, är mindre intresserade än vad ge-

mene ålänning är utan de kanske t o m är mera, men de har inte möjlig-

heten att nå fram på samma sätt som vissa gnällspikar kanske gör i 

messaspalter och kommentarer på Ålandstidningens hemsidor. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Fru talman! Tack, det blir ju inte riktigt en debatt för den här gången så 

är vi ju faktiskt överens igen i de här frågorna. Kommunstrukturen kan 

vi fördjupa oss i just nu, men vi är väl överens också där att vi kanske 

behöver se på den. Det är inte därför vi skall ha ungdomarna in i det här. 

Den här saken kan man ju inte nog lyfta fram, ungdomarna är ju ingen 

enhetlig homogen grupp utan åsikterna varierar i ännu högre grad bland 

ungdomarna än vad det gör bland oss vuxna. Vilka frågor skall de jobba 

med? Ungdomspolitiska programmet är inte speciellt prioriterat om 

man frågar ungdomarna. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Nej, jag tror att det viktiga med det ungdomspolitiska pro-

grammet är att sätta upp hur vi skall ge de här arenorna, hur vi skall ge 

möjligheter åt ungdomarna att vara med och jobba? Sedan sätter de 

agendan i övrigt. Det är väl också min vägkost till landskapsregeringen. 

De finns delar i det ungdomspolitiska programmet som föreslås, som 

innehåller sakpolitiska frågor. Jag sätter vissa frågetecken om man verk-

ligen skall driva just dem med ett ungdomspolitiskt program. Man kan 

driva dem som särskilda politiska frågor i ett annat sammanhang, i bud-

geten eller när man diskuterar ett regeringsprogram eller när man gör 

sådana saker. Då skall man inte märka dem som typiskt ungdomspoli-

tiska, utan det är precis en åtgärd som det handlar om att stoppa knar-

ket eller att sänka promillegränsen eller någonting annat. Så skulle jag 

vilja att vi får en syn på ungdomspolitik. Det skall inte vara någonting 

som är ett alternativ till det vi har i dagsläget, utan det skall vara en in-

tegrerad del. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Camilla Gunell 

Fru talman! Jag vill också tacka för den debatt som vi höll i lagtinget senast, 

den var givande och intressant. På något vis så stannade det kvar hos mig ef-
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ter diskussionen att vi i många fall i den här frågan talar lite förbi varandra 

och kanske inte förstår riktigt hur vi på olika sätt definierar ungdomspolitik 

och vad som, i alla fall jag menar, borde genomsyra ett sådant här program. 

Det står att målet med landskapets ungdomspolitik är att engagera unga och 

därmed öka deras inflytande. Programmet skulle gälla 2009-2012. Nu har två 

år redan gått. Jag hoppas att man kan skjuta fram det och uppdatera det så 

att det gäller från 2011 och några år framåt.  

När man efterfrågar ungas engagemang, deras delaktighet och deltagande i 

demokratiska processer så är det ingenting som går i en hast på en kafferast 

att fråga vad en person tycker och så har man plötsligt fått ungdomarnas per-

spektiv. Jag tror att man måste problematisera och vidga diskussionen om 

demokrati för att komma in på kärnan med vad vi menar med ungdomspoli-

tiskt arbete. Det kräver långsiktighet, uthållighet och det kräver också kun-

skap om hur man skapar och får igång ett samtal, hur man jobbar med unga 

för att de skall hitta fram till sina egna värderingar, till sina åsikter, att kunna 

ge dem redskap att formulera sig och även på allvar uppmuntra till att ifråga-

sätta och kritiskt granska. Det kräver resurser och resurspersoner som har en 

särskild kunskap och som är utbildade att hantera den här typen av verksam-

heter.  

Demokrati tar tid och det kan man se i de länder som just har börjat bygga 

sina demokratier, men också hos oss, där vi har haft systemet länge, krävs det 

ett ständigt utvecklingsarbete. Jag tror att man också måste skilja mellan 

formell makt och informell makt, man måste skilja mellan formellt inflytande 

och reellt inflytande. I ett samhälle finns det både formella och informella 

maktordningar. Den som har en formell maktposition och kanske sitter här i 

lagtinget har för den skull kanske inte ett reellt inflytande. Vi lyssnar inte på 

allas åsikter lika mycket, en dels åsikter är mera värd än andras. Det är skill-

nad ibland på hur vi lyssnar till kvinnors och mäns åsikter, hur vi lyssnar till 

en person med stor kunskap på området och en som har mindre kunskap på 

området och särskilt då på hur vi lyssnar på en ung person i relation till en 

äldre. Det är svårt för en ung person att bli tagen på allvar.  

Sedan har vi också reell makt som utförs och ger ett inflytande utan att 

man har en formell ordning. Man tittar närmare på hur det fungerar i olika 

länder genom att föra demokratiutredningar. Den informella makten kanske 

finns i föreningar, i näringslivet, den kanske finns hos dem som har mycket 

pengar, i media, fackförbund, organisationer. Politikerna har ett stort ansvar 

att skapa förutsättningar för dem som inte har samma tillgång och möjlighet 

att påverka och där är ungdomarna en sådan grupp.  

Att lära sig jobba demokratiskt är inte bara en fråga om formalia, utan det 

är en fråga om attityder. Det är väldigt viktigt att lära sig arbeta i en grupp, 

att kunna argumentera, att kunna förhandla, kunna lyssna till andra och re-

spektera andras åsikter och att göra kompromisser. Det här är alltihopa något 

man måste lära sig. En del har kanske kapaciteten och förutsättningarna och 

kunskaper med sig hemifrån, man har kanske vuxit upp i ett livligt diskute-

rande hem, andra kanske inte har det, man startar ur olika utgångspunkter.  

Då måste man jobba på två sätt, vi kan bjuda in unga till de vuxnas arenor, 

att komma och diskutera och ha en debatt, så som vi gjorde här i lagtinget 

sist, men det allra viktigaste tror jag är att ge vuxenstöd för unga att skapa 

sina egna arenor för debatt och diskussion, en arena där debatten sker på de-

ras egna villkor.  
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För att det här skall bli lyckosamt är det viktigt att man gör ett grundligt 

basarbete. Under förra mandatperioden fanns det ett uttalat missnöje med 

ungdomsrådet, med upplägget av det, de uppgifter de hade och hur det skulle 

fungera. Därför var åtminstone jag lite besviken över att man kommer med 

rådet igen och inte ger det några nya former eller har en diskussion om hur 

man skall kunna förbättra arbetet där. I ett brev från ungdomsrådet, daterat 

den 8.1.2007, skriver ungdomsrådet att ”vi i ungdomsrådet vet inte riktigt 

vad vi fyller för funktion och hur vi skall arbeta. Det sägs att vi är ett rådgi-

vande organ till landskapsregeringen, men faktum är att vi inte får så 

många ärenden att behandla från landskapsregeringen. Någon förändring 

är nödvändig och vi känner att vi behöver hjälp med att finna nya sätt att 

arbeta. Det kanske inte är den mest lämpliga form som finns nu.” Med den 

utgångspunkten så tycker jag att man borde ha funderat över nya former för 

arbetet.  

Inom socialdemokraterna har vi många personer som länge har jobbat 

med ungdomar och demokratiarbete. Det finns ledare, metoder, modeller för 

hur man jobbar med det här. Mia Hanström är en av dessa och Skunk, som 

hon har byggt upp under många år, dvs. skärgårdsungdomarnas egen organi-

sation, är ett levande exempel och ett föredöme där man verkligen har gjort 

det här basarbetet. Många gånger när jag har varit och diskuterat i skolor så 

är en av dem som först har räckt upp handen och haft en åsikt och ville be-

möta en politiker i en debatt, en av dessa ungdomar från skärgården som har 

gått i Skunk och har lärt sig det här grundligt.  

Demokrati är inte bara en metod och ett styrelseskick som vi håller på med 

på de vuxnas arena, utan demokrati är någonting man måste lära sig. Det 

finns som sagt moderna och goda exempel både västan och östan om Åland. 

Några metoder som jag kan nämna är framtidsverkstäder, open space, sök-

konferens via lågcafé, tvåhundra meter demokrati, osv.  

I Helsingfors har man gjort en stor satsning, en långsiktig satsning på de-

mokrati i skolan, som handlar om att bygga upp system för hur ungdomarna 

kommer till tals och för hur synpunkterna som de kommer fram till efter pro-

cesser, verkligen sedan förverkligas och förs upp på agendan. Skolans roll i 

demokratiarbetet är väldigt viktig, därför vill jag understrecka att de mål som 

landskapsregeringen sätter upp i sitt program måste följas upp med resurser 

och särskilda satsningar på skolan. 

Ytterligare en sak innan jag slutar. Jag skulle vilja att man överväger att 

titta över lagstiftningsbiten en gång till. Det här är ett politikområde som jag 

tycker vi kan erkänna att vi är efter i på Åland jämfört med andra regioner. I 

Finland, eller i riket, så har man sedan några år tillbaka en väldigt progressiv 

ungdomslag. Jag tycker den mycket väl kan fungera som modell. Det finns 

faktiskt ett bra underlag redan i landskapsregeringen som togs fram av den 

ungdomskonsulent som jobbade tidigare och som nu ligger till grund för hur 

man kan gå vidare med det här. Ungdomskonsulenten finns som en resurs i 

förvaltningen, men det är en 60 procentig tjänst, om jag minns rätt. Den har 

funnits sedan 2006 och det finns ett enormt arbete att göra. Man måste fun-

dera över om resursen verkligen är tillräcklig. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Jag kommer delvis att säga liknande saker som både ltl Ehn och 

ltl Gunell, nämligen upprätthålla mig kring ungdomens inflytande. Det är ju 
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det som är det allra viktigaste, att man ger ungdomar arenor för att själva 

forma sin framtid. Då skapar man ungdomar som vill forma sin framtid och 

som ser sin framtid, som sätter upp mål och visioner för sitt eget liv och för 

hur de vill förändra, förvalta Åland osv. Det här kan sägas väldigt fint och 

högtravande, men det handlar sist och slutligen om att man måste släppa 

ungdomarna till organ där man tar reella beslut och verkligen kan påverka 

och inte bara klappa dem på huvudet och säga ”oj vad duktiga ni är nu som 

har en åsikt”. Man bör ge dem verkligt inflytande.  

En sak som jag reagerade ganska starkt på, när vi hade diskussionen med 

ungdomarna och där jag satt i panelen tillsammans med andra partirepresen-

tanter, var det att det verkar vara sisådär med den saken när det gäller stude-

randeråden i de åländska gymnasieskolorna. Nästan alla som uttalade sig så 

hade mer eller mindre bekymmer med det att studeranderåden inte får riktigt 

den roll de borde ha och vissa frågor kommer inte dit som borde vara där. 

Överlag, elevdemokratin var dålig. Kommer ni ihåg det här med skyliften? 

Där var det en studerande som sade att man borde ha frågat dem. Jo, man 

borde fråga eleverna i större utsträckning, inte kanske låta eleverna styra sko-

lan, men fråga dem i budgetskedet vad de tycker. ”Vad tycker ni skulle vara 

bra att satsa på för att undervisningen skall bli så som ni vill ha det?” Sedan 

är det säkert så att ungdomar inte sitter med all expertis, men kanske de kan 

komma med väldigt viktiga infallsvinklar för att göra utbildningen så bra som 

möjligt. Då känner man sig delaktig. I det här fallet så ville man inte köpa 

skyliften, visst måste man kunna om skylifter osv., men den kunde man hyra. 

Det var ett konkret exempel.  

När det gäller studeranderådens inflytande i de åländska gymnasiesko-

lorna så måste det till en skärpning. Den signalen måste man från landskaps-

regeringens och utbildningsministerns sida, tycker jag, tydligt skicka till de 

åländska skolorna att de ska skärpa sig till den delen och se till att studeran-

deråden får ett verkligt inflytande, göra dem delaktiga, ge dem ansvar så att 

de känner att det är meningsfullt. Jag trodde det var bättre ställt än vad det 

var, uppenbarligen.  

Varför jag säger det är för att de allra flesta ungdomarna går i en gymna-

sieskola på Åland, där finns en naturlig kanal att nå ut med just plattforms-

tänkandet. Man börjar kanske i studeranderådet eller i en förening och akti-

verar sig i sin framtid. Det kan till en början vara väldigt begränsat, man 

kanske sitter i styrelsen för en idrottsförening eller för ett mindre nätverk el-

ler klubb. Om man finner det intressant att representera andra och bygga 

samhället så går de vidare och i gymnasieskolan kanske man ytterligare kan 

utveckla intresset. Man skall inte förvänta sig att alla ungdomar intresserar 

sig, men de potentiella samhällsbyggarna skall ges de här möjligheterna. Stu-

deranderåden är därför en väldigt viktig plattform.  

Sedan tycker jag att man borde överväga två åtgärder när det gäller att 

skapa inflytandeplattform. Det är att man skulle förverkliga och nu tror jag 

t o m att man kunde tala om att man borde lagstifta om att det med jämna 

mellanrum skall ordnas ett ungdomsparlament. Då skall man ta modellen 

som både jag, ltl Ehn och ltl Anders Eriksson i olika former har uttalat oss po-

sitivt om, att man väljer ungdomsparlamentet i skolorna, man för valkampanj 

och sätter upp kandidater och efterliknar i stor utsträckning riktigt val. De 

ungdomar som utgör ungdomsparlamentet har röstats dit med förtroende av 
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andra ungdomar, de kan anses representera ungdomarna som har röstat på 

dem.  

Formerna för de ungas parlament kan man alltid diskutera, men det är en 

idé att man får ta initiativ, ungefär som motionsstil här i lagtinget, och så tar 

ungdomsparlamentet vissa beslut och framförallt så tillsätter ungdomspar-

lamentet ungdomsrådet som blir ungdomarnas regering. Gör man det på det 

här viset, val först, ungdomsparlament och regering, som sedan då förverkli-

gar den ungdomspolitik i huvudsak som ungdomsparlamentet har lagt fram, 

plus egna initiativ och uttalar sig i remissinstans osv. så får ungdomarna ge-

nom det här ett verkligt inflytande. Sedan kan man vara allt från ledamot i 

ungdomsrådet till att inte ens delta i valet, man väljer själv ambitionsnivå, 

men jag tror att då har man en reell möjlighet. Det skulle vara en väldigt vik-

tig plattform. Jag skulle vara beredd t o m att lagfästa den, så att vi inte 

kommer undan, att det inte blommar upp och så blir det ingenting igen, utan 

man skulle stifta en lag helt enkelt om ungdomars inflytande. Det här kunde 

bli ett exempel i världsklass, vi som säger att vi har världsrekord i demokrati, 

vi kunde också tillämpa det när det gäller ungdomar.  

Sedan tycker jag att man seriöst, vilket också kom upp på debatten, skulle 

överväga att sänka rösträttsåldern till sexton, också i lagtingsvalet. Det här 

var jag konstigt nog ensam om att räcka upp handen för, men ju mera jag 

funderar på det, desto viktigare tror jag att det är. Huvudargumentet för det 

är att det stora problemet vi har med åländska ungdomar i åldern 18-24 är att 

man ofta far bort och studerar, bort från Åland oftast till Sverige, redan före 

man har deltagit i sitt första lagtingsval. Det gör att man inte riktigt kommer 

in som ungdom i politiken. Visst kan man rösta fast man är borta och stude-

rar, men det kan hända att man inte tar samma del av valkampanjen och val-

rörelsen när man är i Sverige, eller i Finland eller någon annanstans och stu-

derar.  

Om man får rösta redan första gången när man är sexton, då skulle man nå 

betydligt flera tidigare. En kombination av ungdomsparlament, lagfäst verk-

samhet som alltid sker och kanske årligen uppmärksammas och sexton års 

rösträtt, då skulle man kanske få ungdomar tidigare in i det tänket att man 

har en röst och skall delta i val osv. Det tror jag skulle göra att röstningspro-

centen, deltagandet bland ungdomarna är ju fantastiskt lågt på Åland, skulle 

komma upp. Det är en stor brist att valdeltagandet är så pass lågt som det är 

generellt, men framförallt i den här åldersgruppen. Jag sällar mig till Rädda 

Barnen i Sveriges kampanj, röstavidsexton.nu. Jag tycker att vi skall börja 

fundera på att införa det. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Här har jag ett utkast till en ungdomslag för landskapet 

Åland och jag hoppas att någon tar den vidare och för fram den. Man 

kan mycket väl reglera de här sakerna och framförallt definiera i lag vad 

man menar med ung, ungdom, ungdomsarbete, ungdomsverksamhet, 

ungdomspolitik, ungdomsförening osv. Det som ledamoten Danne 

Sundman lyfter upp i sitt anförande om skolan och hur viktigt det är att 

skolan inte bara har en struktur utan även en kunskap och ett vuxenstöd 

för att verksamheterna fungerar, det stärker det som jag också var inne 

på att skolan har en formell struktur för hur elevernas inflytande skall 
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utövas, men de har inga reella möjligheter att påverka och det är det 

man måste få att gå hand i hand. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag håller med ltl Gunell om det att skolan uttryckligen har 

en roll och man får absolut inte se ungdomarna som en belastning när 

det gäller att göra dem delaktiga i skolbygget, samtidigt kan man inte ge 

all makt till de studerandena. Delaktighet och att man ger dem ett reellt 

inflytande just när man budgeterar t ex är väldigt viktigt. Vi kan inte 

göra det tydligare i lagstiftningen till den delen, men däremot tror jag att 

landskapsregeringen skulle må bra om man gick ut med den vägkosten 

och centralt uppmanade skolan att rent ut sagt skärpa sig när det gäller 

den här frågan. Det intrycket fick jag av den här diskussionen. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Ja, det är ju helt klart ett vuxenansvar att se till att det här 

funderar, att ungdomarna har en reell påverkningsmöjlighet. Där tycker 

jag att man skulle titta närmare på exemplet Ung röst, som finns i 

Helsingfors stad. Där ges ungdomarna i skolan en direkt påverkan vad 

gäller skolmiljön, det handlar exempelvis om inköp av bänkar och bord i 

korridorer och sällskapsrum, det handlar om gymnastikredskap osv. 

Rent konkreta saker som är lätta att förstå och lätta och handgripligen 

kan vara med och besluta kring. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Som jag sade, det finns många goda exempel. Det som ltl 

Gunell nämner nu är ett och i Sverige finns det många lyckade exempel, 

där man gör ungdomar delaktiga. Det gör också att de i större utsträck-

ning känner att det är deras skola och också kanske är varsammare med 

utrustningen och tar sin skolgång på större allvar. Det är på alla sätt och 

vis positivare, man knyts närmare och känner att man har ett verkligt 

inflytande. Det är ju enkelt här på Åland när vi har små skolor där alla 

rektorer i de åländska skolorna känner alla elever, nu skall det ju bli en, 

men den rektorn kommer högst troligen fortsättningsvis att känna de 

allra flesta eleverna personligen. Idag känner rektorn alla elever till 

namnet i stort sett, det gör att alla sådana här saker är lätta att införa, 

därför förvånar det mig att det verkar vara så illa ställt som det framgick 

av diskussionen. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Vicelantråd Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Även jag blev förvånad över studeranderådens brist på in-

flytande och bristerna på de rutiner som direktioner och vi själva inom 

förvaltningen har för att höra dem. Det är därför som jag lyfter det väl-

digt tydligt i mitt anförande och talar om det här när det kom fram att 

direktionerna inte över huvudtaget har kommunikation med studeran-

deråden innan man lägger iväg sitt förslag till budget.  

Det som kommer att bli det centrala i den handlingsplan för 2011 som 

skall fastställas inom kort, är att utveckla studeranderådens inflytande. 

Vi ska också stimulera kommunerna och rektorerna i skolorna vad gäller 
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elevrådens inflytande, det fungerar ändå bättre i den kommunala grund-

skolan än vad det gör i gymnasieskolan om vi skall vara ärliga, och också 

finna fungerande forum för ungdomsråd och hur det skall utvecklas i 

framtiden. Det här är tre väldigt centrala och mycket viktiga frågor.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det är mycket bra att man sätter fokus på de här frågorna 

nu så fort som möjligt. Förutsatt att ungdomarnas åsikter är representa-

tiva så är det en stor brist som bör rättas till och också frågan om hur ett 

ungdomsparlament skall arrangeras, var och hur och när, det är också 

väldigt viktigt. Det är rätt saker att börja med. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Fru talman! Ett erkännande till ltl Sundman för att han tar upp det här, 

det är en angelägen fråga, också hur man hanterar återväxten så ett fun-

gerande elevråd är viktigt, att man får den kraften att det går vidare, att 

man har en bra tillväxt. Det är kanske en av de centrala frågorna.  

En annan sak varför jag begärde replik är att man pratar hela tiden 

om inflytande och inflytande och inflytande. Vi som har varit med i poli-

tiken vet att inflytande är ganska begränsat många gånger, det kanske är 

möjligheter att påverka som skulle vara viktigt för demokratin och att 

man också skulle slippa en del av messarspalterna. Man har en tid som 

man är med och försöker förändra och framföra sina åsikter och sedan 

får man acceptera besluten när de kommer politiskt. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Messarspalterna är också en typ av inflytande, det brukar 

ofta bli stora reaktioner av ett enkelt mess. Det som är viktigt, som jag 

sade i mitt huvudanförande den 8 december, om man kan kalla det de-

mokratiskt fostran, att man förstår att man har rätt att påverka sitt 

samhälle som konsument eller som deltagare i val eller att man som 

studerande har rätt att välja studeranderådsrepresentanter, man har 

rätt att engagera sig och själv ta den här rollen. Det viktigaste av allt är 

att man lär sig fungera i en styrelse och lär sig kunna ta beslut, utvärdera 

situationer, hela livet går ut på att ta olika beslut, stå inför olika val i 

olika roller, antingen som enskild person, konsument och privatperson 

eller som företrädare för andra. De här möjligheterna skall tidigt visas, 

då fångar man också upp de ungdomar som vill engagera sig och det gör 

att man får ett större urval, ungefär som inom idrottsrörelsen, alla som 

vill skall få spela fotboll, de som är duktiga blir sedan elit och några 

stannar kvar på motionsnivå. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Fru talman! Jo, i det här sammanhanget har jag en kunskap som leda-

mot Sundman inte har och det är att vara politiskt inaktiv. Jag fyllde 

gubbe flera gånger om innan jag blev politiskt aktiv. Jag inser ju idag 

hur viktigt det är att ha kunskapen och förstå saker och ting i samhället, 

hur det fungerar. Jag hävdar emellanåt att man borde sänka skatteöret 

med en procent efter att man har varit med i en politisk nämnd eller 
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någonting annat, att man har en insikt i det. Det är viktigt redan det, 

även om ungdomarna kanske inte blir aktiva och ställer upp i partier 

osv., men bara att man har varit med lite och förstår grejen, att man är 

med och påverkar, försöker förändra, driver frågan så mycket som möj-

ligt. När beslutet är fattat så får man släppa det och gå vidare och accep-

tera det. Det är det som är demokrati. Utifrån är det många som kom-

mer och föreläser och talar om saker och ting och de reagerar att vi här 

på Åland inte släpper det här med budgeten, man har skurit ner saker 

och ting och då får man gilla läget och försöka göra det bästa möjliga. 

Man kan inte säga hur man skulle ha gjort om man skulle ha haft 

pengar, utan man kör vidare. Det är en viktig aspekt. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det var intressant att höra ltl Åke Mattsson lätta sitt hjärta. 

Det är ju så att man kommer till insikt förr eller senare i livet och det där 

väljer man själv. Man frustreras ofta över ungdomars ointresse ibland 

för politik, men det är inte hela världen. När man är ung så har man 

andra prioriteringar och tänker på andra saker. Det viktiga är att man 

har tomgångskunskapen om att man är medborgare i ett samhälle som 

är fritt och där man i demokratiska val får välja sina representanter, där 

man i alla sammanhang har egen fri vilja att hantera. Det är inte alla 

förunnat i världen, det är egentligen en mindre del av världens befolk-

ning som har det så bra. Det här bör man ha i bakhuvudet den dagen 

man har studerat färdigt och kommer till de här insikterna som ltl Åke 

Mattsson kom till ganska sent tydligen. För övrigt så är det positivt om 

man kommer till den insikten som ltl Åke Mattsson nu har gjort, att 

samhället skall drivas effektivt så att vi kan ha en låg skatt. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! När ledamoten Sundman sade om det här med sexton års 

åldersgräns för att rösta till både kommunalval och lagtingsval noterade 

jag att alla satte upp handen när det gäller kommunalval, det gjorde 

också jag och det står jag för. Det är klart att Sundman har en poäng när 

han säger att om man skulle sänka till sexton också i lagtingsvalet så 

skulle man nå flera. Man skulle kunna snappa upp dem, som jag tror att 

han uttryckte sig, innan de studerar utanför Åland. Det har han onekli-

gen en poäng i, men jag tror ändå att man bör tänka efter både en och 

två gånger innan man lägger upp handen den gången. Vi kör kommu-

nalvalet, ser vad vi vinner för erfarenheter av det, det kan säkert vara 

positivt, åtminstone är det min utgångspunkt och sedan går man vidare. 

När det gäller lagtingsvalet så bör man fundera varför, trots att jag för-

står tanken, att man kanske kan intressera flera inledningsvis. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Man bör alltid fundera på sådana förändringar och att in-

föra sexton års åldersgräns för rösträtt i lagtingsval är givetvis ett större 

steg än i kommunalvalet, men man skall betänka att man blir straff-

myndig när man blir femton och det är ett jättestort steg. När man fyller 
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femton år så blir man mycket av vad man kan säga vuxen, fast man fort-

farande är väldigt ung, på sätt och vis mera än när man fyller arton, även 

om man då blir myndig och blir så att säga egen juridisk person. Femton 

år är väldigt stort steg också. En sådan rättighet som rösträtt skulle, som 

jag ser det, vara förenlig med att ge åt en sextonåring. Å andra sidan, 

man kan också överväga, skall man få kandidera i val redan när man är 

sexton eller ska man bara få rösta? Vi har alla möjligheter att begränsa 

det till den delen. Jag tror inte att det kan på något vis vara skadligt att 

ge sextonåringar rösträtt, jag kan inte komma på en enda sak. Ja, det är 

att man röstar på fel politiker då. Det förekommer också bland vuxna. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Nu tror jag ändå det är så att vara valbar och att vara myn-

dig hänger ihop lite. När det gäller kommunalvalet så avviker man från 

den principen om man skulle ge rösträtt vid sexton år men som sagt var, 

jag tror det är bra när det gäller till att stimulera intresset för politik hos 

de unga. Jag tror också det kan vara bra när det gäller intresset för 

kommunalvalen, som vi vet att inte skulle vara så speciellt stort om det 

inte skulle vara samtidigt som lagtingsvalet.  

Igen, jag säger inte att jag kategoriskt är emot sextonårs åldersgräns 

när det gäller lagtingsvalet, men jag vill att man funderar på det ett varv 

till. Jag tror att man skulle vinna mycket på om man sänker först i 

kommunalvalet, utvärderar de erfarenheterna och sedan får man se om 

man eventuellt sänker i lagtingsvalet eller inte. Jag vet faktiskt inte om 

det ens är möjligt med tanke på myndighetsåldern. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Som jag ser det så är det självstyrelsens behörighet och lag-

tingets sak att besluta om rösträttsåldern och detaljerna kring det, så 

möjligt måste det i alla fall vara. Som sagt, huvudargumenten är just det 

att man får ungdomar i större utsträckning att vara med om en valrö-

relse innan man tillfälligt, eller kanske tyvärr ibland för resten av livet, 

flyttar bort. Det kan på många sätt också ha den positiva effekten att det 

stärker hemhörighetskänslan, samhörighetskänslan med Åland och det 

kanske man har i bagaget den dagen man står inför beslutet att komma 

hem eller bli kvar. Det är ju onekligen den absolut största ungdomspoli-

tiska frågan, att man till varje pris måste försöka få ungdomarna att 

komma hem igen efter studierna. Det är det som verkligen är Ålands 

framtid. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! I mångt och mycket är vi ganska överens i de här frågorna, 

ledamoten Sundman och jag, men jag har några kommentarer dock. 

Just vad gäller rösträttsåldern så tror jag det är viktigt att man tänker i 

de banorna att man kanske måste ha bästa möjliga förutsättningar för 

att få det här att ge ett positivt utslag. Det betyder också att man måste 

se till att man skapar möjligheterna för att sextonåringarna på ett bra 

sätt tar del i det här demokratiska systemet. Vi har gjort mycket av det 
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som vi har diskuterat i övrigt, alltså sett till att man har fått den demo-

kratifostran som man behöver och de kunskaper man behöver före man 

går in och gör de här bytena. Därför skulle jag vilja göra det här i en 

tvåstegsraket, att man först börjar med det här och sedan tar man ställ-

ning vidare till om också lagtingsvalet kan vara möjligt, det tar jag inte 

ställning till i det här läget.  

Den andra biten jag ville kommentera är att jag håller med om att 

skolorna har en viktig uppgift vad gäller demokratifostran, men man får 

inte heller glömma föreningarnas mycket viktiga roll i det hela.  

Till sist, fru talman, det här med att göra lagstiftning till olika ålders-

grupper, det är någonting som inte riktigt tilltalar mig, det tror jag att 

snarare förstärker det här med vi och dem. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Först när det gäller lagstiftning så tror jag att den kan in-

skränka sig i första hand just till ungdomsparlament, att man lagstiftar 

om det för att det skall bli tvunget att arrangera och ungdomsrådet. Om 

man skall ge ungdomsrådet beslutsmakt och budgetmedel för att göra 

vissa saker, då måste det vara grundat på lag, det handlar inte om en 

ungdomslag konkret från min sida.  

När det gäller rösträtt så skall man komma ihåg, det kommer ungefär 

300 röstberättigade varje år och sänker man åldern till sexton år så är 

det bara 300 som får rösta när de fyller sexton, 300 som får rösta när de 

är sjutton, arton och nitton. Idag är det ju omvänt att det är bara 300 

som får rösta när de blir arton och inte fick förra gången. Det blir en gli-

dande skala i och med att det är fyra års perioder.  

Jag vill slutligen hålla med om att man bör komplettera med andra 

åtgärder, just det här med att få ordning på studeranderådet och ung-

domsparlamentet, de här tre sakerna hör absolut ihop. Summa summa-

rum så kan det skapa någonting väldigt positivt, att unga ålänningar i 

god tid skaffar sig den demokratiska fostran. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! En sista kommentar just vad gäller rösträttsåldern, det är 

mycket möjligt att man sedan i ett senare skede skulle kunna ta steget 

vidare också. Då skall man börja med att ställa sig frågan om myndig-

hetsåldern är den rätta som vi har idag, arton år. Det återstår egentligen 

snart bara det ekonomiska ansvaret som man får först när man fyllt fullt 

ut, idag när man fyller arton.  

Sedan några ord till om lagstiftning. Jag kan förstå att det kanske kan 

behövas till viss del någon typ av lagstiftningsåtgärder kring det här, 

men det får absolut inte bli en enskild lagstiftning som handlar om just 

ungdomsfrågor, det tror jag skulle vara väldigt tokigt.  

När det gäller hur man organiserar upp de här bitarna så bör man så 

långt det är möjligt undvika lagstiftning för att inte få det sega systemet. 

Vi vet ju hur vi själva kan förbanna det ibland, att vi har en situation där 

vi har lagfäst någonting när det gäller att diskutera och påverka och då 

blir det väldigt stelbent. Jag vill varna för att regelbinda det allt för 

mycket, låt dem själva skapa de här nya instrumenten och låt dem visa 

hur det skall fungera. 
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Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag håller absolut med. Skall man lagfästa om någonting så 

är det plattformar. Där kan man också göra rätt så brett regelverk med 

ett stort inslag av ramlag. Jag tror nog att man själv kan välja formerna 

för ungdomsparlamentet osv., men man skall komma ihåg att vi har en 

lagstiftning som stipulerar alla möjliga organ, skördeskadekommission 

och vad det finns. Varför skulle vi inte kunna ha om ungdomsparla-

ment? Då får vi en piska på ryggen att arrangera det här, det tror jag är 

viktigt. Sedan är jag inte heller för generell ungdomslagstiftning eller 

skärgårdslagstiftning eller annan sådan, utan det skall man kunna prio-

ritera i de organ som är tillsatta, Ålands lagting ytterst och sedan också 

underlydande myndigheter och beslutande organ. 

Talmannen 

Diskussionen är avslutad. Lagtinget antecknar sig meddelandet för kännedom. 

Enda behandling 

10 Talmannens representationsersättning 

Talmanskonferensens framställning (TMK 1/2010-2011) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion 

Vtm Gunnar Jansson 

Fru talman! En ren teknisk framställning från talmanskonferensen. Det är 

fortfarande så att praktiskt taget alla andra villkor kring våra uppdrag regle-

ras nu på en lägre nivå. Det har ändå fortfarande förblivit på det sättet att 

talmannens representationsersättning skall beslutas av lagtinget årligen på 

framställning av talmanskonferensen. Det är en sådan vi nu har framför oss, 

med innebörd att representationsersättningen för talmannen skulle höjas 

precis på samma sätt som ledamöternas arvoden har höjts. Det här följer re-

gelverket och det innebär en förhöjning med 1,1 och 2,8 procent för 2011, el-

ler så att ersättningen för talmannens representationskostnader år 2011 

skulle utgå med 3 787 euro, vilket innebär en förhöjning från i fjol med 117,50 

euro. Jag äskar bifall till talmanskonferensens framställning. 

Talmannen 

Detaljbehandlingen vidtar. Talmannen föreslår att framställningen i dess helhet före-

läggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.  

Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Godkänd.  

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.   

Enda behandling 

11 Fysisk aktivitet och hälsa på skolschemat samt hälsofrämjande aktiviteter i skolan  

Kulturutskottets betänkande (KU 1/2010-2011) 
Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion (HM 2/2007-2008) 
Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 16/2009-2010) 

Ärendet avförs och tas upp vid ett senare tillfälle.  
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Enda behandling 

12 Införandet av resultatlön för lärare 

Kulturutskottets betänkande (KU 2/2010-2011) 
Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion (HM 8/2007-2008) 

Ärendet avförs och tas upp vid ett senare tillfälle.  

Enda behandling 

13 Social och emotionell kompetens som skolämne 

Kulturutskottets betänkande (KU 3/2010-2011) 
Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion (HM 10/2009-2010) 

Ärendet avförs och tas upp vid ett senare tillfälle. 

Föredras 

14 Isberedskap 

Landskapsregeringens svar  
Ltl Camilla Gunells enkla fråga (EF 5/2010-2011) 

Ärendet avförs och tas upp vid ett senare tillfälle. 

För kännedom 

15 Fornminnesförvaltning 

Ltl Danne Sundmans m.fl. spörsmål (S 1/2010-2011) 

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 18.01.2011.  

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 21.01.2011 klockan 09.30. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades 

kl. 17.10).  
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 16 ledamöter närvarande.  

Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Folke Sjölund på grund av 

sjukdom, lagtingsledamoten Margaret Lundberg på grund av kommunalt förtroende-

uppdrag, lagtingsledamoten Roger Jansson på grund av ÅHS:s styrelsemöte samt lag-

tingsledamöterna Carina Aaltonen, Jan-Erik Mattsson, Leo Sjöstrand, Roger Slotte och 

Torsten Sundblom på grund av privata angelägenheter. Lagtingsledamoten Barbro 

Sundback anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av deltagande i Ålands 

radio samt lagtingsledamoten Carina Aaltonen anhåller om ledighet på grund av sjukt 

barn. Beviljas. 

Om ledighet från plenum 21 och 24.01.2011 anhåller lagtingsledamöterna Gun Carlson 

och Jan Salmén på grund av ÅHS:s styrelsemöte.  

Om ledighet för plenum 26.01.2011 anhåller lagtingsledamoten Runar Karlsson på 

grund av deltagande i Nordiska rådets samlade utskottsmöten i Helsingfors.  

Bordläggning 

1 Fornminnesförvaltning 

Landskapsregeringens svar (S 1/2010-2011-s) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. spörsmål (S 1/2010-2011) 
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Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 24.01. 2011. Godkänt. 

Bordläggning 

2 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2010 

Finansutskottets betänkande (FU 5/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 10/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 26.01. 2011. Godkänt. 

Bordläggning 

3 Ny finansförvaltningslag 

Stora utskottets betänkande (STU 1/2010-2011) 
Lagutskottets betänkande (LU 8/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 21/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 24.01.2011. Godkänt. 

För kännedom 

4 Godkännande av avtalet med Montserrat om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 11/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum 24.01.2011.  

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

Republikens presidents framställning (RP 12/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum 24.01.2011. 

6 Straffrättsliga sanktioner på miljöområdet 

Landskapsregeringens framställning (FR 11/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum 26.01.2011. 

7 Vårfågeljakten 

Ltl Danne Sundmans enkla fråga (EF 9/2010-2011) 

8 Registrering av fordon 

Ltl Danne Sundmans enkla fråga (EF 10/2010-2011) 

Svar på enkel fråga ska ges inom tio dagar efter det landskapsregeringen tagit emot frå-

gan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget 

och ange orsaken till att svar inte ges. Båda frågor överlämnades till landskapsregering-

en 17.01.2011. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 24.01.2011 kl.14.00. Observera tiden! En frågestund hålls kl. 13.00. 

Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 09.36). 
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Frågestund 

Frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsordningen (F 1/2010-2011) 

Till dagens frågestund har följande lagtingsledamöter enligt 39a § 1 mom. arbetsord-

ningen anmält att de önskar ställa en fråga: vicetalman Gun-Mari Lindholm, lagtingsle-

damöterna Camilla Gunell, Johan Ehn, Anders Eriksson, Mika Nordberg, Barbro Sund-

back, Roger Jansson 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 an-

mälda frågeställare inte fått tillfälle att framföra sina frågor.  

Vid frågestunden riktar frågeställaren sin fråga till en av de närvarande ministrarna. 

Frågan tillsammans med en eventuell motivering får räcka högst en minut. För svaret 

på frågan får användas högst två minuter. Sedan frågan besvarats får frågeställaren 

yttra sig högst två gånger. Den minister som besvarat frågan har rätt att yttra sig efter 

varje sådant anförande. Samtliga dessa anföranden får räcka högst en minut.  

Andra lagtingsledamöter och ministrar har inte rätt att yttra sig med anledning av 

den ställda frågan. Talmannen har rätt att avbryta diskussionen när han anser den 

ställda frågan tillräckligt belyst.  

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Jag önskar ställa min fråga till kansliministern Roger Eriksson. 

En viktig principiell en fråga som vi från obunden samlings sida har drivit 

är att ha kvar sin hembygdsrätt under den tid man är erhåller studiestöd från 

Åland. Den här frågan har varit viktig för oss och den har också mötts positivt 

från alla partier. I det betänkandet av gruppen som har jobbat med hem-

bygdsrätt, jordförvärvs- och näringsrätt så skriver man enhälligt om att den 

här frågan är viktig att lyfta fram. Hur långt har man kommit? Hur har man 

arbetat med den här frågan under det här senaste halvåret i landskapsrege-

ringen? Vilka mått och steg är tagna? 

Minister Roger Eriksson  

Tack, herr talman! Den här frågan har sitt ursprung i det här kommittébetän-

kandet. Ärendet har behandlats hos oss, vi har diskuterat det och vi har dis-

kuterat med tjänstemännen och sett på olika frågeställningar. I dagsläget 

torde det finnas ett uppdrag i lagberedningen om det här.  

När man börjar sätta pennan till pappret så kan det dyka upp nya frågor. I 

det här fallet om man tittar på hembygdsrätten, det är en kommentar som jag 

själv har kommit fram till, så när man börjar skriva att hembygdsrätten ska 
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fortsätta under studietiden så blir problemet vad som avses som studietid. 

När arbetar man, studerar på heltid, halvfart och sådana saker. Det kommer 

troligtvis att innebära att man måste begära intyg från respektive studieort 

där de åländska studeranden studerar för att kunna styrka att man lämnat 

landskapet på grund av studier.  

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Redan för snart fem år sedan lyfte jag den här frågan i en motion här 

i lagtinget. För snart två år sedan gavs det här betänkandet från kommittén. 

Under den här tiden har det funnits tid för landskapsregeringen att visa på 

sina visioner, vad tankarna runt det här är och vart man vill komma. Det 

skulle vara väldigt intressant att höra de visioner och vad man nu har gett vi-

dare till lagberedningen. Det kan ju inte vara så att landskapsregeringen har 

gett en öppen fullmakt till lagberedningen att ta fram det här. Det skulle vara 

intressant att veta vad kansliministern har gett för vägledning.  

Minister Roger Eriksson  

Tack, herr talman! Visionerna är att de studerande, som lämnar Åland p.g.a. 

studier utomlands, att deras tidpunkt för när fem år har gått inte ska börja 

förrän de har slutat sina studier. Fem år är det nu sedan börjar det ticka. Vis-

ionen är att det inte ska börja ticka p.g.a. studier på basen av vistelse utan för 

landskapet Åland. Det är själva grundtanken.  

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! När jag gick till val senast så hade jag detta med som en fråga som 

var viktig att arbeta med. Jag tycker att jag har från min oppositionsbänk för-

sökt att få en rätsida i den här problematiken. Tyvärr kan vi se att det tar all-

deles för lång tid att få fram en ändring vad beträffar lagstiftningen. 

När, kansliminister Roger Eriksson, kan vi se ett förslag till en lag här i 

plenum?  

Minister Roger Eriksson  

Tack, herr talman! Det är klart att sådana här frågor tar tid. De är väldigt 

stora och ingripande. Som jag nämnde här i min först replik så när man bör-

jar skriva på ett tomt papper så dyker frågeställningarna upp, just övervak-

ning och tiden. När anses en elev studera, inte studera, arbeta eller studera på 

heltid? Det måste man kunna reglera på ett bra sätt i lagstiftningen. Visionen 

är att detta ska ske under den här mandatperioden. Det är utgångspunkten. 

Förstås dyker också andra frågor upp som tangerar det här. Man måste ha ett 

helhetsgrepp. Men visionen är att detta ska göras under den här mandatperi-

oden, enligt det som framkom i kommittébetänkandet. Jag tror det råder po-

litisk enighet om det.  

Talmannen 

Nästa fråga ges till ltl Camilla Gunell. 

Ltl Camilla Gunell 

Jag önskar ställa min fråga till vicelantrådet Britt Lundberg. 

I budgeten på 2009 beslöts att läromedelscentralen skulle läggas ner. Vice-

lantrådet lovade då att verksamheten skulle skötas på ett annat sätt och att 

material skulle finnas framöver för skolorna att utnyttja och att och någon typ 

av service vad gäller nya läromedel skulle finnas kvar. Det som nu hörs från 
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lärarhåll är att det här inte alls fungerar tillfredsställande, utan en betydande 

försämring som har skett. I dagsläget går det särskilt inte att få fram licensbe-

rättigade läromedel, som läromedelscentralen tidigare skötte. 

Nu undrar jag, hur man har ordnat det här på annat sätt och vad det i 

praktiken har utfallit i? 

Vicelantrådet Britt Lundberg  

Herr talman! Dels så finns det väldigt mycket material på skolorna som har 

lagts ut och ska läggas ut på Katrina för att det ska bli en större rörelse mellan 

skolorna så att man ska ha tillgång till varandras material och på det sättet 

kunna låna av varandra. Utöver detta har det också arbetats med en utveckl-

ing när det gäller gymnasialstadiet av det mediatek som finns lokaliserad i 

den byggnaden där vårdinstitutet, handelsläroverket och Ålands lyceum 

finns. Det finns också ett behov av att utveckla den digitala sidan av lärome-

delshanteringen, vilket man också ser som en framtida utveckling. Det är 

någonting som man jobbar med ännu och det är inte färdigt. Det finns myck-

et kvar att göra här, delar är påbörjade och diskussioner förs. Riktningen är 

klar. De äldre delarna av materialen har man fördelat ut på skolorna på något 

sätt som jag inte i detalj känner till. Meningen är att de också ska finnas på 

Katrina så att man ska veta var de finns och kunna låna av varandra. 

Ltl Camilla Gunell 

Det här materialet som man har delat ut från tidigare läromedelscentralen till 

skolorna så problemet är att det inte finns något arkiv. Om man ska ha 

material om t.ex. Romarriket så vet man inte på vilken skola det här materi-

alet finns. Det upplevs som det är spritt för vinden. Om man ska kunna bibe-

hålla en struktur är det jätteviktigt att lärarna vet var materialet finns att till-

handahålla.  

Sedan undrar jag hur landskapsregeringen har tänkt att skolorna framöver 

ska hållas uppdaterade med modernt och nytt studiematerial? I dagsläget är 

det ganska dåligt med resurser som ges för att köpa in. Jag många lärare som 

är engagerade i sitt arbete och nu till och med för sina egna pengar köper 

material därför att det inte finns vare sig läromedelscentral eller några sär-

skilda resurser för inköp av filmer och andra nya läromedel.  

Vicelantrådet Britt Lundberg  

Herr talman! Under läromedelscentralens tid var det här ett delat ansvar 

mellan kommunerna och landskapet. Landskapet servade gymnasieskolorna 

och kommunerna servade sina grundskolor. Kostnadsfördelningen när det 

gäller att införskaffa material behöver ske på samma sätt. Det är kommuner-

na som ansvarar för grundskolorna medan det övergripande utvecklingsan-

svaret när det gäller skolområdet ligger i sin helhet på skolbyrån. Vi hade 

också en tanke att vi skulle flytta över en av tjänstemännen från läromedels-

centralen till skolbyrån, men den lösningen fick vi inte i hamn. Man föredrog 

då från utbildningsavdelningen att avvakta och fundera på hur man skulle 

förlägga de här tjänsterna fram till det att den nya organisationen har sjö-

satts. Orsaken till att det inte blev någon tjänst vid skolbyrån var att det inte 

längre fanns personer att omplacera. 
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Ltl Camilla Gunell 

Det var också någonting som vi påminde om när nedläggningsbeskedet kom, 

att läromedelscentralen faktiskt var en sparåtgärd när den tillkom i.o.m att 

man skulle samla det här till en station där allt det här arbetet kunde göras. I 

dagsläget är detta utspritt över alla skolor och lärarna upplever ett merarbete 

eftersom de själva måste få fram materialen. Tidigare kunde man ringa till 

läromedelscentralen och få det som man behövde. Med tanke på att den nya 

läroplanen och arbetet i skolan ska bli mera tematiserat så undrar jag hur 

man ska lösa att ha en mer tematiserad undervisning men inte ha de här re-

surserna? Vilken tidsplan sätter vicelantrådet på att faktiskt ordna det här så 

att det sker på ett annat sätt och att den informationen ges ut till skolorna? 

Vicelantrådet Britt Lundberg  

Herr talman! När vi tittar på de fysiska material som finns, och de flesta är 

också på äldre sidan, så är det tänkt att de ska registreras på biblioteksbasen 

Katrina och på det sättet bli de tillgängliga för alla. Det arbetet är långt ge-

nomfört men inte färdigt. Nästa steg i framtiden är de digitala läromedlen 

som medför att det inte längre behövs transporter och liknande. Det arbetet 

är under utveckling.  

Angående resurserna så istället för att ha ganska många olika projektan-

ställningar när det gäller utvecklingen av läromedel så skulle det vara bättre 

att koncentrera det till en tjänst och på det sättet få en mer kontinuitet i det. 

Nu blev lösningen så här än så länge. Det finns bl.a. en särskild satsning på IT 

just nu och där finns det resurser på avdelningen.  

Talmannen 

Nästa fråga ges till ltl Johan Ehn. 

Ltl Johan Ehn  

Herr talman! Vicelantrådet kan stanna kvar.  

Inom yrkesutbildningen på gymnasialstadienivå erbjuds idag möjlighet att 

läsa allmänna ämnen som svenska och engelska osv till en sådan nivå att man 

kan få behörighet att läsa vidare på högskolenivå. Idag har de studerande 

möjlighet att välja detta under studiernas gång, dock så att det sker förhål-

landevis ofta i början men man har också kunnat välja det i ett senare skede 

av studierna. Enligt uppgift ska det här systemet nu förändras så att den stu-

derande måste göra valet redan innan man kommer in i skolan och sedan är 

det inte möjligt efter det att göra liknade val. Är de här någonting som mi-

nistern känner till och kan ge lite mera information om? Det skulle vara in-

tressant att höra vad syftet och målsättningen med den här förändringen är. 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Vi har nu avslutat en första försöksperiod när det gäller möjlig-

het att studera enligt den studieförberedande läroplanen även inom yrkesut-

bildningarna. Det har upplevts problematiskt att få ihop det på ett ekono-

miskt rimligt sätt och att få bra scheman och grupper. Det har också upplevts 

att det har blivit ganska stressigt att förflytta sig mellan skolorna. Det har va-

rit svårt att få ihop bra grupper. Det har inte upplevs tillräckligt kvalitativt att 

man har haft möjlighet att hoppa på och hoppa av. Det har också lett till 

ökade kostnader. 
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Med den kostnadsram som vi har inom den nya gymnasieskolan på 16,5 

miljoner och med det schematekniska innehållet så har vi föreslagit att inte 

avsluta den här försöksperioden utan fortsätta den men utveckla den. Försla-

get är att man gå in och väljer, jag vet inte om vi har sagt att man måste välja 

det från början, men att man läser antingen enligt den studieförberedande lä-

roplanen eller enligt kärnstudierna. Antingen läser man för att få en yrkesut-

bildning eller annars för att få behörighet för högskoleutbildning. Det här är 

långt en ekonomisk fråga men också en ändamålsenlighetsfråga. Man kom-

mer att läsa kemi och fysik en studievecka. Sedan läser man engelska, 

svenska och matematik och antingen samhällskunskap eller hälsokunskap. 

Det här har vi diskuterat och resonerat oss fram till med både studerandere-

presentanter, ledare för de olika yrkesprofilerna och rektorerna för att hitta 

en så bra modell som möjligt. Problemet är att vi måste göra en ordentlig ut-

värdering av hur detta har utfallit och sedan framförallt får vi inte låsa oss in-

nan vi mera slutgiltigt vet hur behörighetskraven kommer att bli inom de 

svenska högskolorna. Det här är egentligen ett sätt att försöka underlätta, ut-

veckla och också få det ekonomiskt ändamålsenligt.  

Ltl Johan Ehn  

Herr talman! Tack för det svaret. Jag förstår att när ekonomin är som den är 

så behöver man vända på slantarna extra mycket och försöka hitta systemet 

som sådant.  

Samtidigt har vi den nya gymnasielagen som pratar om att man ska skapa 

så stor flexibilitet som möjligt för de studerande att kunna välja inriktning. 

Ser man då tillbaka, inte bara på den här provperioden som man har haft för 

det här nya systemet, utan man har också längre tillbaka i tiden haft betydligt 

större möjligheter att göra valet och man har att kunna läsa ett block som har 

varit inriktat på vidare studier. Hur ser ministern på att framöver kunna er-

bjuda de här möjligheterna? Jag ser också att det kommer att finnas ett be-

hov. Vi väljer inte alltid under pågående studier en inriktning som går mot 

högskoleförberedande. Vi har också sagt att det ska finnas möjligheter att 

göra detta när man blir vuxen eller komplettera i ett senare skede. Hur ställs 

det i relation till det beslut som kommer nu upp? Det känns som om det lite 

går emot varandra i att utvecklingen. Har ministern ett svar på hur man har 

tänkt sig?  

Vicelantrådet Britt Lundberg  

I den nya lagstiftningen betonar vi tydligt den individuella studieplanen. Den 

är väldigt viktig. Samtidigt vet vi att en stor andel av våra studeranden som 

läser i det kommande yrkesgymnasiet väljer att söka sig antingen till en yr-

keshögskola på finska sidan eller till Sverige som majoriteten gör, enligt icke 

vetenskaplig undersökning. Att ge basblocket ger en allmän behörighet idag. 

Vi ser också att vi måste skapa ett utrymme läsa mera matematik och eng-

elska, vilket vi på det här sättet ger. Det tror jag att man måste göra som ett 

obligatorium, om man ska få behörighet till Sverige eftersom man höjer nivå-

erna där. Den svenska regeringen har gått in för att endast 6 av sina 18 yrkes-

utbildningar ska leda till gymnasiebehörighet. Det är en liten annan inrikt-

ning än vad vi har. Vi har strävat till att alla ska kunna få gymnasiebehörig-

het.  
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Ltl Johan Ehn  

Herr talman! Jag är i det stora hela nöjd med svaret som jag har fått av mi-

nistern. Jag tror att det är viktigt att ytterligare poängtera att man inta bara 

under den tid som man befinner sig i skolan ska kunna få möjligt att kom-

plettera. Vi ska också ha möjligheten att komma tillbaka om man tidigare en-

bart har inriktat sig på att få en yrkesutbildning men senare i livet kommer 

man fram till att man vill studera vidare. Med det systemet är man nu är låst 

vid att inte kunna komma vidare eftersom man inte har den allmänna behö-

righeten. Hur tänker man sig framåt när det gäller vuxenstudiesidan? Hur 

ska man organisera det? Kan det sättas i relation till att i framtiden också få 

en större valfrihet för de studerande som redan finns inne i systemet? Det 

som nu föreslås är ju de facto en begränsning. Utgående ifrån den ekono-

miska situationen har jag en viss förståelse för hur man tänker.  

Vicelantrådet Britt Lundberg  

Just den utvecklingsperioden som vi är inne i nu, både att vi förväntar oss att 

antalet vuxenstuderande kommer att öka och med det livslånga lärandet och 

de åtaganden, så är en av huvudorsakerna till att vi inte har permanentat det 

här systemet, utan vi har förlängt försöksperioden med ytterligare tre år. De 

som väljer att läsa enligt kärnämnen och som idag tror att man vill bli elektri-

ker eller hantverkare, och man har inte något intresse av det teoretiska, ska 

ha möjlighet att komma tillbaka. Precis som de vuxenstuderande ska kunna 

komma in i gymnasieutbildningar och få en kompetens där man också ska 

kunna plocka och värdera det som man har studerat hittills och sedan kom-

plettera med det som behövs. Det kan också leda till att man kommer till en 

annan slutsats. Systemet måste utvecklas ytterligare fortsättningsvis när tre 

år har gått. Det här är en process som man måste följa och ta steg för steg mot 

det optimala med de studerande i centrum.  

Talmannen 

Nästa fråga ges till ltl Anders Eriksson. 

Ltl Anders Eriksson 

Jag vill gärna ställa frågan till utbildningsministern. 

Jag har i många sammanhang försökt lyft upp sjöfartsfrågorna på den poli-

tiska agendan. Jag upplever att det egentligen inte har haft så stort politiskt 

intresse sedan det sjöfartspolitiska programmet togs fram 1999. Där sades 

det; ” landskapsstyrelsen avser att utveckla utbildningen inom sjöfartens 

område så att en högkvalitativ utbildning som är internationellt efterfrågad 

kan erbjudas. Dessutom har landskapsstyrelsen som mål att bredda utbild-

ningsbasen till att omfatta även kvalificerad högskoleutbildning på inter-

nationell nivå inom områden gränsande till sjöfarten inom t.ex. juridik, 

ekonomi och miljö.” Är det någonting som nuvarande landskapsregering ar-

betar med? Arbetar man utgående ifrån den här strategin och i så fall hur går 

det?  

Vicelantrådet Britt Lundberg  

Herr talman! Som ett mål finns även att utveckla yrkeshögskoleutbildningen 

för sjöfarten. Ska vi gå vidare på en mastersnivå så är det i första hand sjöfart 

och vård som vi ska koncentrera oss på.  



  

  1077 

Just nu har vi fokus på att vi ska utveckla den sjöfartsutbildningen som vi 

idag erbjuder och få den att fungera optimalt och också få en bättre samord-

ning av stödfunktionerna, både ekonomi och också kvalitet av hela sjöfartsut-

bildningen.  

Nästa steg att fundera är att även attrahera internationellt, förutom de 

nordiska studerande. Vi har också diskuterat om man borde börja erbjuda 

sjöfartsutbildning på engelska, och om man skulle titta på klusterutredningen 

och fundera på att utbilda inom banking, sjöfartsjuridik och alla möjliga de-

lar. Många rycker på axlarna och säger att steget dit är jättestort. Även i rikets 

högskolor har man fullt upp med att klara av att ha kompetens och underlag 

för den här typen av studerande. Det är en vision, tanke och en riktning som 

man kan ha men den blir inte genomförd inom det närmaste året, det är jag 

helt säker på. Nu fokuserar vi på att utveckla den utbildning som vi har som 

ambition att klara av så här långt. 

Ltl Anders Eriksson 

Om jag förstod svaret rätt så är det eventuellt ett mål som ligger kvar men på 

lång sikt. Jag kan hålla med om att det är bra att ha fokus på att utveckla det 

som vi har.  

Vi hade ifrån Ålands framtids sida ett sjöfartsseminarium i november där 

vi gick genom ÅSUB:s utredning om sjöfartens ekonomiska betydelse. Vi 

hade representanter med från rederierna och försäkringsbranschen. Man 

konstaterade att branschen är fortsatt väldigt kritisk när det gäller vår sjö-

fartsutbildning. Lite tillspetsat var det en som uttryckte sig att utbildningen 

främst är utformad för lärarna. För att uppnå hög kvalitativ sjöfartsutbild-

ning är det viktigt att man har ett gott samarbete med näringen, annars fun-

gerar det inte. Varför är det inte så? Vad ska man konkret göra åt det? Jag 

tycker att det är bra att man har fokus på problemen, men hur tänker man gå 

tillväga och vad tänker man göra?  

Vicelantrådet Britt Lundberg  

Herr talman! Vi har en grupp där redarna är representerade. Jag uppfattar 

också att representanten är väldigt mån att också förankra bland de olika re-

derierna och inom näringen så att utvecklingen är på väg åt rätt håll. Jag är 

lite förvånad om man uttrycker sig på det där sättet. Hur man argumenterar 

för kan inte jag svara för här. Vi utvärderar tillsammans den utbildning som 

ges idag och funderar på vad som kan bli bättre. De studerande och näringen 

är förstås i fokus, att näringen får den kvalitet och den personal som man be-

höver för framtiden. Samtidigt diskuterar vi också samarbete mellan näring-

en och utbildningssektorn, framförallt när det gäller praktikplatser och att 

man faktiskt tar tillvara de studerande som en rekrytering på vägen till att 

anställa folk.  

Ltl Anders Eriksson 

Jag blev också förvånad över dessa uttalanden. Det är ingen hemlighet att 

man länge, långt före nuvarande utbildningsministers tid, från branschens 

sida har varit kritisk till hur vår sjöfartsutbildning drivs. Jag har trott att det 

har blivit bättre, men synbarligen är det inte så. När jag hör det här svaret blir 

jag också lite förvånad. Hur pass mycket kontakter har man riktigt med nä-

ringen? Vad försöker man rent konkret göra för att lyfta sjöfartsutbildningen? 

Jag har också pratat med företrädare för utbildningssidan och de hävdar att 
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kritiken är obefogad. Är kritiken obefogad så är också det olyckligt för då 

måste man göra någonting åt det och förklara på vilket sätt näringen har 

missförstått det här. Ska man lyckas få till stånd en högkvalitativ sjöfartsut-

bildning är det en självklarhet att näringen är med, sluter upp bakom utbild-

ningen och vill göra sitt bästa för att utveckla utbildningen. Så förefaller inte 

situationen vara nu. 

Vicelantrådet Britt Lundberg  

Om jag alldeles kort skulle säga vad jag tror att näringens önskedröm är; det 

är att det offentliga står för hela utbildningen, att det ska vara en helt separat 

skola och att vi ska lägga väldigt, väldigt mycket resurser på den. Så skulle sä-

kert var och en av oss försvara vårt hjärteområde om vi skulle få önska. Vi har 

resonerat med näringen och konstaterat att vi inte ser att det är ändamålsen-

ligt och ens möjligt i ett skede där vi har både gymnasieutbildningen och hög-

skoleutbildningen under utveckling. Särskilt gymnasieutbildningen ska effek-

tiveras när det gäller administration och fastigheter med mera, man ska sam-

ordna och att vi då skulle kunna plocka ut en utbildning och isolera den. Sam-

tidigt skulle man också vilja plocka bort utbildningen ifrån högskolan och 

sätta den in i samma skola vilket också utbildningsadministrativt bli lite kne-

pigt. Det är ändå en högskoleutbildning och en gymnasieutbildning som ska 

vara under samma skola. 

Sedan när vi har diskuterat vilka förutsätter som finns och hur man skulle 

vilja utveckla det i en riktning som näringen har velat ha det, så upplever jag 

nog att man tycker att våra tankar är alldeles acceptabla. Näringen är med i 

den här utvecklingen. 

Talmannen 

Nästa fråga ges till ltl Mika Nordberg. 

Ltl Mika Nordberg 

Talman! Jag skulle vilja ställa min fråga till trafikminister Veronica Thörn-

roos.  

Mina frågor den här gången gäller isvägar. Jag undrar om trafikavdelning-

en har någon form av beredskap när det gäller upprättandet av isvägar i skär-

gården? Vi har nu haft några isvintrar i rad. Skulle man ha möjlighet att ha 

isvägar i skärgården mellan vissa kommuner och öar så skulle det vara ett al-

ternativ för den lätta trafiken när färjorna har problem med förseningar an-

gående isläget. Finns det någon beredskap för anläggande av isvägar? 

Minister Veronica Thörnroos  

Talman! Inledningsvis vill jag säga att vi har haft väldigt lite förseningar på 

våra fartyg. På södra linjen har vi inte några märkbara förseningar överhu-

vudtaget. På norra linjen hade vi föregående vecka lite förseningar p.g.a. det 

extrema isläget som varade i 26 timmar. 

Vad gäller isvägar så är landskapregeringen positiv till isvägar och bistår 

naturligtvis vad som kan bedömas som rimligt och vad vi har tillgång till för 

utrustning. Jag vill vara ytterst tydlig; några offentliga isvägar kommer land-

skapsregeringen inte att öppna.  
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Ltl Mika Nordberg 

Talman! Finns det någon utredning var det i så fall skulle vara en inbesparing 

eller finnas alternativ där man skulle kunna anlägga de eventuella isvägarna? 

Vad är orsaken till att det inte kommer att anläggas några officiella isvägar? 

 I Vasa, Replot har de öppnat en isväg där det garanterat är 35 centimeter 

is och där har till och med ambulansen kunnat utnyttja isvägarna.  

Minister Veronica Thörnroos  

Talman! Med beaktande av vad vi vet om isläget idag så kommer det med 

största sannolikhet inte att kunna bli sådana isar som kommer att bära am-

bulanser och dylika transporter. Det betyder att vi har ett ansvar gentemot 

skärgårdsborna, inte bara för den lätta trafiken utan även för den tunga trafi-

ken att se till att våra fartyg i mån av möjlighet kan ta sig fram.  

Jag kan meddela att vi idag har fört ett resonemang på trafikavdelningen 

huruvida vi kan gå in och bistå en förfrågan som har kommit från ortsbor på 

Kumlinge, där man igår för första gången tog sin över Delet och konstaterade 

9 tums is på det svagaste stället. Vi tittar nu på möjligheten att bistå i sam-

band med uppfarten i Hummelvik och sedan också i Kumlinge.  

Vad gäller isvägen mellan Torsholma och Lappo så mättes den igår och den 

ligger ungefär på 10 tum nu, men där avser vi ännu inte att bistå. Vi har inte 

heller fått någon direkt förfrågan därifrån.  

Ltl Mika Nordberg 

Talman! Det här var ju intressanta uppgifter som kom fram. Jag tror absolut 

att det finns en ekonomisk vinning att från landskapets sida bistå med de 

möjligheter man har för att isvägarna ska hållas snöfria så att de kan växa i 

tjocklek. På det viset minskar man det utrymmet som ibland behövs. Nu har 

det ju inte varit några förseningar hittills. Men vintern är lång ännu. Vi har 

flera månader kvar. Det här var positivt att höra för mig.   

Minister Veronica Thörnroos  

Talman! Vad gäller isvägar så har vi ju alla, både lagtingsledamöter, land-

skapsregeringen, skärgårdsbor och övriga ett gemensamt intresse av att tra-

fikflödena ska funktionera så väl som möjligt. Till den del landskapsregering-

ens trafikavdelning kan bistå så kommer vi självklart att göra det inom rim-

liga ekonomiska gränser. Vi kan fortsättningsvis inte påta oss ansvaret för of-

ficiella isvägar. Där finns lite komplicerad juridik, speciellt vad gäller trans-

porter av skolbarn men även av räddningsfordon. Vi gör garanterat vad vi kan 

för att säkra transporterna för skärgårdsborna och andra.  

 Talmannen 

Nästa fråga ges till ltl Barbro Sundback. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag har en fråga till lantrådet.  

Under många år har Åland utvecklat sin externa politik. Numera är Åland 

representerad som ett självständigt land i Nordiska Rådet och deltar själv-

ständigt i östersjösamarbetet och många andra grupper av mer eller mindre 

formell karaktär.  

Sedan 1995 är Åland också med och stöder United World College i Norge. 

Åland var från första början med när det här startade och sitter också numera 

representerad i beslutande organet för den här verksamheten. Bra många 
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åländska ungdomar har fått en chans här. Jag undrar vilket värde lantrådet 

lägger på det här deltagandet? 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Som ltl Sundback väl känner till så har det fattats ett beslut i sam-

band med budgeten. Det är ett beslut som också lagtinget har omfattat, att 

Åland inte längre skulle skicka någon studerande till United World College. 

Det är ju en följd av den ekonomiska situation som landskapets budgetsituat-

ion befinner sig i. Det här är ett val som har gjorts. Jag beklagar att vi inte 

kan medverka i det här. Jag var själv en motionsställare i just den här frågan. 

Men under den tiden var det lite bättre ekonomi, man hade lite mera utrym-

men. Samtidigt är det här förstås en utbildningsfråga. Om man vill ha mera 

detaljerad kunskap om själva ämnet så kanske utbildningsministern hade va-

rit bättre lämpad att svara på det.  

På den direkta frågan om vilket värde som jag som person ställer på det så 

är det klart att alla sådana här kontakter är positiva och bra, men det ska 

också finnas ekonomi.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag tycker nog att man kan se detta som ett uttryck för hur man 

ser på sina externpolitiska uppdrag. Åland har fortfarande en representant i 

den här organisationen. Den åländska eleven upptar en plats som egentligen 

skulle vara förbehållen en studerande från u-länderna. I relation till deras 

ekonomi har jag nog lite svårt att se vilka prioriteringar som den här rege-

ringen följer. Jag tror att bara en bråkdel av de kostnader som regeringen 

spenderar på sitt deltagande i Nordiska Rådet och sådana organ skulle myck-

et väl räcka till för att finansiera det här. När man sitter i ett sådant här organ 

så har man naturligtvis rättigheter. Men har man inte skyldigheter också? 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Jag kanske inte riktigt håller med om att det här handlar om extern 

politik. Det här handlar nog om en utbildningsinsats. Det faller helt klart un-

der utbildningsbudgeten. Landskapsregeringen gjorde ett avvägande och lag-

tinget omfattade det. Vi valde mellan olika delar i utbildningsbudgeten. Det 

här var en av de delar som vi tyvärr fann oss tvungna att spara in på. Det 

fanns olika delar i utbildningsbudgeten. Vi har också gått och stängt ner en 

utbildningslinje inom naturbruksskolan. Tidigare diskuterade vi läromedels-

centralen och vi har också diskuterat andra olika utbildningsåtgärder. Det 

viktiga är att den grundläggande utbildningen har sina resurser så att vi kan 

ge en bra utbildning i våra utbildningsinstitutioner.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Vi har aldrig accepterat den här inbesparingen. Den är inte hel-

ler av den storleken att den på något skulle sätt rubba landskapets ekonomi. 

Jag tycker att man inte ska ha representation i ett organ där man inte deltar 

solidariskt med finansieringen. I mina ögon är det ett ovärdigt arrangemang 

som den här regeringen har i den här organisationen. Man är representerad, 

antagligen betalar man den här personens resekostnader för deltagandet, 

men man deltar inte i finansieringen av verksamheten. 

Nu är det aktuellt att göra upp budget för United World College för 2012. 

De kommer naturligtvis att rikta sig till regeringen Eriksson och be om ett 
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stöd. Det skulle vara bra att veta vad de får för svar på den frågan, eller om 

det här ovärdiga deltagande ska fortsätta. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! För en detaljerad beskrivning måste nog utbildningsansvariga mi-

nistern svara. Jag har inte alla detaljerna uppdaterade.  

Det är precis så som ltl Sundback säger, socialdemokraterna har inte ac-

cepterat den här biten, socialdemokraterna har inte accepterat läromedels-

centralen och socialdemokraterna har inte accepterat än det ena och än det 

andra. När vi har en kärv ekonomi så bidrar alla bitar, alla bäckar små, det är 

tyvärr så. Då har vi varit föranledda att göra smärtsamma prioriteringar. So-

cialdemokraterna har faktiskt inte biträtt väldigt mycket de beslut som lag-

tinget har omfattat.  

Talmannen 

Nästa fråga ges till ltl Roger Jansson. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Min frågeställning gäller främst minister Thörnroos. 

Polismyndigheten likaväl som försäkringsbolag har i olika sammanhang 

och särskilt under senaste tiden framhållit den enorma olycksrisk som vi har 

när det gäller liv och lem i vår trafik avseende det som kallas mopedbilar, 

men som inte är mopeder utan enligt fordonslagen är lätta fyrhjulingar. 

Dessa mopeder har rätt att köra 45 km i timmen men när de är trimmade 

framförs de i farter på 90, 100 och 110 km i timmen. De lätta fyrhjulingarna, 

felaktigt kallade mopedbilar, erfordrar 15 års ålder för att köra och ett teore-

tiskt prov som motsvarar mopedprovet, men däremot inte någon uppkörning. 

Har den här landskapsregeringen några tankar på att försöka förbättra trafik-

säkerheten vad gäller den här frågan? 

Minister Veronica Thörnroos 

Talman! Den här landskapsregeringen har självklart ambitionen att förbättra 

trafiksäkerheten. Speciellt vad gäller mopeder och mopedbilar så har vi nu en 

körkortslagstiftning under process. Målsättningen är att den ska lämnas till 

lagtinget så att den kan börja behandlas redan första veckan i mars.  

Vi har nu också ett EU-direktiv, det tredje körkortsdirektivet, som ska im-

plementeras här omgående och som visserligen inte träder ikraft före år 2013. 

Där stipuleras också krav för uppkörning för både mopeder och mopedbilar, 

dvs körkortsklass A-N, tror jag att den kommer att heta. 

Ltl Roger Jansson 

Ministären ser det här som ett problem som man måste åtgärda. Som jag ser 

det är körkortslagen rätt forum för det så att vi får en kontroll av mogenheten 

hos förarna både när det gäller de trimmade mopederna, men alldeles särskilt 

när det gäller de lätta fyrhjulingarna, som ser ut som bilar och som bara tack 

vare detta utgör en stor trafikfara eftersom de kan missuppfattas som våra bi-

lar och framföras med bilars hastighet. 

Min följande fråga är: Har landskapsregeringen givit klara direktiv i för-

ändringen av körkortslagen till den här delen? Vilka andra eventuella åtgär-

der har man planerat? 
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Minister Veronica Thörnroos  

Tack talman! Landskapsregeringen har i första steget tänkt implementera 

körkortsdirektivet därför att det ska vara implementerat inom januari. I det 

andra steget kommer hela körkortslagstiftningen att totalreformeras. Mål-

sättningen är att det här ska ske under den här mandatperioden, vilket bety-

der att det ska lämnas till lagtinget innan vårsessionen är slut. 

Personligen tycker jag att mopeder, mopedbilarna och alla dessa olyckor 

faktiskt är ett gissel, inte bara för den enskilda individen och för vårdnadsha-

varna utan även för samhället som stort, samhällsekonomiskt är det heller 

inte försvarbart. Jag delar helt den åsikten som ltl Roger Jansson har att det 

här bör tas tag i.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Lyckligtvis har olyckorna hittills varit relativt begränsade och 

inte så katastrofala. Det är nog bara en tidsfråga förrän vi har en stor olycka, 

som resulteras av att de här billiknande föremålen uppfattas som bilar och 

någon kommer på mycket dåligt väglag och i mörka förhållanden körande 

bakifrån och måste helt enkelt väja när de ser att det är någonting annat än 

en bil. Man väjer ut och det kan bli frontalkrockar och det kan bli hur stora 

olyckor som helst. Det här löser man ju inte enbart med körkortslagen. Möjli-

gen när man kräver ett körkort motsvarande lätta motorcyklar och höjer ål-

dern så kanske antalet mopedbilar minskar på våra vägar. För övrigt finns de 

kvar och utgör stora olycksrisker. 

Finns det några andra åtgärder i röret som landskapsregeringen tänker på? 

Minister Veronica Thörnroos  

Talman! Man bör komma ihåg att bilförarna av dessa ” billiknande föremål ” 

är lagliga som det ser ut idag. Det är ett EU-direktiv som ligger i botten. Men, 

vi har ju noterat att de är en potentiell trafikfara på våra vägar. Därför avser 

landskapsregeringen att hantera det på ett sådant sätt så att förarna som 

framför dem har den erforderliga utbildning som krävs och att markeringen 

av dessa ” billiknande föremål ” är markerade på ett sådant sätt så att med-

trafikanterna är medvetna om att detta är ett fordon som inte är en riktig bil, 

utan är en moped, en förklädd moped.  

Talmannen 

Nästa fråga ges till ltl Carina Aaltonen. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Jag skulle vilja ställa min fråga till miljöminister Katrin Sjö-

gren.  

Vi kunde läsa i dagens Nya Åland att minister Sjögren är besviken över 

Jomala kommunstyrelses beslut angående ett danaarv i Gottby där kommu-

nen tyvärr inte följer landskapsregeringens önskemål att inrätta natur-

skyddsområden på två av tre markområden. I intervjun i tidningen säger mi-

nister Sjögren också att hon trodde att det skulle gå så här eftersom gåvobrev-

texten inte förpliktigar till någonting.  

Anser ministern att regeringen verkligen har gjort sitt yttersta för att be-

vara de här skyddsvärda områdena för framtida generationer? Varför ställde 

inte regeringen verkligt kraftfulla krav som skulle ha förpliktigat Jomala 
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kommun att inrätta de här skyddsområdena, och inte gå emot regeringens 

avsikt? 

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! Miljöansvaret är inte bara landskapsregeringens butik. Det är 

fullt möjligt för kommunerna att ta ett eget miljöansvar. Men, det är som 

vanligt kan jag konstatera. Det som försvårar hela omständigheten är att 

landskapsregeringen skrev i budgeten för 2010 att danaarvet skulle överläm-

nas till Jomala kommun. Därefter togs principer fram och det blev ett 

bakvänt system helt enkelt, man kan säga misslyckat. Jag vill också under-

stryka att det är första gången som man ta fram sådana principer. Det har 

hela tiden tillfallit kommunerna tidigare. Man har fått göra precis vad man 

har velat. Nu står vi vid vägs ände och det kommer att bli ett regimskifte. Nu 

kommer landskapsregeringen härefter, och kommande landskapsregeringar 

hoppas jag, att ta ett helhetsansvar och se till helheten, både när det gäller 

kulturvärden och miljövärden. 

Landskapsregeringen tillställde den gedigna sammanställningen och ut-

redningen till Jomala kommun. Vi ville då att man skulle titta på hela mark-

värdet och vi hoppades att man skulle inrätta det som ett naturskyddsom-

råde.  

Ltl Carina Aaltonen 

Jag tycker inte riktigt att man bara kan skylla ifrån sig på att det var ett beslut 

i lagtinget. Man har ju ändå tagit fram de här principerna. Man borde ha haft 

sin chefsjurist att kontrollera att skrivningarna i gåvobrevet var vattentäta, 

och att de skulle ha följt regeringens intentioner. Man hade ju ändå kunnat 

följa de här principerna.   

Tänker regeringen agera på något sätt för att återta sitt beslut som en av 

tjänstemännen på landskapsregeringen föreslår?  

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! För det första så skyller inte landskapsregeringen ifrån sig. Det 

var ju det som jag sade, landskapsregeringen agerande bakvänt, vilket vi får 

äta upp nu. Vi skrev i budgettexten 2010 att danaarvet skulle överföras till 

kommunen, därefter tog vi fram principerna och klubbade dem.  

När det gäller att agera så har vi inte lagrum att vila på. Det handlar om 

frivilligt åtagande. Vi kan inte tvinga kommunen att göra det här. Men vi ska 

förtydliga principerna och informera samtliga åländska kommuner vad som 

gäller.  

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! På något sätt så tycker jag att det blir mycket prat. När det verk-

ligen gäller så är det miljöfrågorna som kommer till korta. På något sätt är det 

en besvikelse eftersom den här regeringen ändå har hållit hållbar utveckling 

och miljöfrågor ganska högt upp. Om man inte får med sig sina regeringspar-

tier och deras representanter ute i kommunerna så blir det så här.  

Ska jag tolka minister Sjögren att man inte kan göra någonting? Nu är det 

så här, nu är misslyckandet ett faktum. 

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! Jag redogjorde igen för vad som hade hänt och hur historien 

såg ut. Fortfarande, ltl Carina Aaltonen kommunrepresentant i Jomalas 
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kommunstyrelse, så ligger frågan i Jomala kommuns händer. De som kan 

rätta till landskapsregeringens misslyckande och som kan göra en verklig mil-

jöinsats är kommunalpolitikerna i Jomala. Där vädjar jag till de sunda väts-

korna. Jag är säker på att ltl Carina Aaltonen gör allt vad hon kan. Jag ska se 

till att principerna blir kända för varenda åländsk kommun så att det här 

misstaget inte upprepar sig. Saken ligger i Jomala kommuns händer.  

Talmannen 

Nästa fråga ges till ltl Danne Sundman.  

Ltl Danne Sundman  

Herr talman! Jag skulle gärna se att trafikminister Veronica Thörnroos tar 

plats i talarstolen.  

Jag har vid ett flertal tillfällen, bl.a. i en hemställningsmotion, efterlyst att 

det skulle införas så kallade 30-släp på Åland. Det kanske inte är så aktuellt 

nu att man vare sig ska sjösätta eller ta upp båten, men vi är snart där om 

några månader och då börjar folk syssla med det. Det finns något som kallas 

30-släp i Sverige. Det är en folklig benämning på vad som i lagen heter efter-

fordon, en ofjädrad trailer som på vissa villkor får framföras på allmän väg. 

Den förra trafikministern Runar Karlsson sade att man kunde införa det här 

på Åland. Om man ska vara helt ärlig, som en lagtingsledamot brukar säga, så 

används sådana här konstruktioner ofta ändå. Det skulle vara bättre om de 

lagfästes. Det är en sed som man borde tillåta. 

Det skulle vara intressant att höra nuvarande trafikministerns uppfattning 

om saken.  

Minister Veronica Thörnroos  

Talman! Jag ska ärligt tillstå att min detaljkunskap om 30-släp inte riktigt är 

lika stor som ltl Danne Sundmans. Om jag förstår frågeställaren rätt så kan 

man tydligen i Sverige bevilja körtillstånd på allmän för släp som annars inte 

uppfyller de krav som finns reglerade i EU-direktiv och annat. Är det kanske 

frågan om en notifieringsprocess, om jag lite spekulerar fritt här, som ltl 

Danne Sundman vill att vi ska göra? Jag känner inte till hur stort behovet är 

av 30-släp. Jag vet inte heller om det är möjligt att göra det, men jag är be-

redd att titta på frågan.  

Ltl Danne Sundman  

Herr talman! Som jag sade i min huvudfråga så förekommer sådana här efter-

fordon rätt så frekvent när det gäller handlar om att sjösätta båtar i olika stor-

lekar. I Sverige är det här lagligt och det har efterlysts från många båtägare 

att man skulle införa dem i åländsk lagstiftning. Det handlar om en lagstift-

ningsändring. Det är ingenting som måste notifieras eftersom det är tillåtet i 

Sverige och Sverige har inte något undantag för det här. EU har ingenting att 

säga emot det här.  

Jag kan ju också i övrigt förse fru minister med ytterligare upplysningar 

om saken. Det är positivt att ministern vill utreda saken.  

Minister Veronica Thörnroos  

Talman! Jag ser absolut ingen prestige i den här frågan. Är det så att det finns 

ett uttalat stort behov av det här så ska vi självklart titta på det. Visserligen 

har det inte kommit till min kännedom tidigare, vare sig via telefonsamtal, 

mail eller på annat vis. Målsättningen med en egen lagstiftning är att vi ska 
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stifta lagar som gör det möjligt för ålänningarna att ha det så bra som möjligt 

här i vårt självstyrda landskap.  

Ltl Danne Sundman  

Herr talman! Allt som jag hör i svaret är jag nöjd med och det är bra. Men det 

är lite märkligt att när en minister från ett parti byts ut mot en ny minister 

från samma parti då tycker man att sådana här frågor borde rulla vidare. Det 

är bara en iakttagelse, det kräver inte dess mera svar.  

Minister Veronica Thörnroos  

Herr talman! Jag vill inte på något vis negligera frågeställarens stora intresse 

för släp. Men det finns ett väldigt stort antal frågor som vi bollar med i land-

skapsregeringen. Det är absolut inte medvetet att den här frågan skulle ha fal-

lit mellan två stolar eller att det skulle vara dålig kommunikation. Det är sna-

rare så att det här sist och slutligen är en ganska liten fråga, fast den kanske 

är stor för många båtägare, och frågan har helt enkelt blivit obehandlad tills-

vidare. Vi ska försöka göra vad vi kan.  

Frågestunden slutar 

Frågestunden är därmed avslutad. Nästa plenum hålls idag kl. 14.00. Frågestunden är 

avslutad. (Frågestunden avslutades kl. 13.53). 
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Plenum börjar  

Närvaroregistrering. 25 ledamöter är närvarande. Om ledighet från dagens plenum an-

håller ledamöterna Margaret Lundberg på grund av förtroendeuppdrag och Torsten 

Sundblom på grund av sjukdom. Beviljas.  

 

Till kännedom 

Talmanskonferensen har diskuterat tidtabellen för den kommande veckan. I morgon 

tisdag 25 januari hålls ett plenum kl. 13.00-17.00. Plenum på onsdag den 26 januari 

börjar kl. 13.00 och pågår tills budgetdebatten har slutförts. Ledamöterna ombeds ha 

beredskap för plenum torsdagen den 27 januari kl. 13.00 vid behov. Antecknas. 

Remiss 

1 Godkännande av avtalet med Montserrat om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 11/2010-2011)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?  

Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet.  

Remiss 

2 Godkännande av avtalet med Liberia om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 12/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?  

Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet.  

Andra behandling 

3 Ny finansförvaltningslag 

Stora utskottets betänkande (STU 1/2010-2011) 
Lagutskottets betänkande (LU 8/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 21/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av de i betänkandet ingå-

ende lagförslagen. 

Diskussion. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Landskapsregeringen föreslår att den föråldrade lagstiftningen 

om landskapets finansförvaltning ersätts med en ny landskapslag om land-

skapets finansförvaltning. Den föreslagna lagstiftningen har formen av en 

ramlag och att de detaljerade bestämmelserna skall ges i förordningar. I lagen 

ingår bestämmelser om landskapets budget, bokföring och bokslut, förvalt-

ningen av landskapets tillgångar samt intern kontroll på det finansiella om-

rådet. Tanken är att de nya bestämmelserna ska tillämpas från och med fi-

nansåret 2012. 

Just mot den bakgrunden har stora utskottet expedierat detta ärende i rask 

takt. Det finns vissa fel och brister i framställningen, men personligen anser 

jag det viktigt att processen kan gå vidare, så att inte nästa regering måste 
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starta upp från ruta noll beträffande finansförvaltningen. Stora utskottet har i 

stort sett omfattat lagutskottets förslag, med två mindre ändringar, som jag 

skall återkomma till. Vi önskar understryka betydelsen av att en på i huvud-

sak prestationsprincipen baserad budgetering genomförs så snabbt som möj-

ligt. Också finansutskottet konstaterade i sitt utlåtande till lagutskottet att en 

prestationsprincipsbaserad budgetering bör vara målet. Man skrev så här: 

”Finansutskottet erfar dock att en sådan inte fullt ut kan komma att genom-

föras av orsaker som framförallt har att göra med de olika anslagstyperna. 

Utskottet vill till exempel att nyinvesteringar fortsättningsvis ska ingå i 

budgeten. Utskottet föreslår att den föreslagna prestationsprincipsbaserade 

budgeteringen ska vara införd inom en två till tre års period från lagens 

ikraftträdande till den del en sådan är möjlig att genomföra.” Lagutskottet 

omfattande detta resonemang, men enligt uppgifter vi fick satt sig inte lagut-

skottet dess mera in i frågan. Stora utskottet skriver så här om prestations-

principen: ”Principen innebär att varan, tjänsten eller servicen ska bokföras 

som en intäkt eller kostnad det år då den utförs eller levereras.” Den kortfat-

tade beskrivningen kan kanske vinna på att vidareutvecklas lite.  

Prestationsprincipen beskrivs så här på kommunförbundets hemsida: ”En-

ligt prestationsprincipen uppstår en inkomst när en prestation överlåts och 

en utgift när en produktionsfaktor tas emot. Under räkenskapsperioden kan 

noteringar i den löpande bokföringen göras enligt kontantprincipen, men 

när räkenskapsperioden går ut skall bokföringen enligt kontantprincipen, 

med undantag för noteringar som gäller affärshändelser av ringa bety-

delse, rättas och kompletteras enligt prestationsprincipen innan bokslutet 

upprättas (BokfL 3 kap. 4 §). Enligt prestationsprincipen är grunden för 

bokföring av en utgift mottagandet av en produktionsfaktor, vilket i all-

mänhet motsvarar den tidpunkt, som varan eller tjänsten faktiskt överlåts 

från säljaren till köparen. Om säljaren och köparen kommit överens om att 

besittningsrätten övergår till köparen före äganderätten, avgör besittnings-

rätten när utgiften uppkommit enligt prestationsprincipen.” 

Kanske ett par ord också om bokföringssättet, som motsvarar bokfö-

ring enligt prestationsprincipen: ”Grunden för affärshändelser som upptas i 

bokföringen är inte alltid överlåtelse av en prestation eller mottagande av 

en produktionsfaktor. Begreppet ”sätt som motsvarar bokföring på prestat-

ionsbasis”, dvs. bokföringssätt som motsvarar bokföring enligt prestations-

principen, ingår i definitionen av aktiva och passiva resultatregleringar i 4 

kap. 6 § 1 mom. i bokföringslagen. Som bokföringssätt som motsvarar bok-

föring enligt prestationsprincipen kan anses bl.a. bokföring på beslutsbasis, 

dvs. då rätt att få en inkomst eller skyldighet att betala en utgift har upp-

kommit genom ett förpliktande beslut.” 

Till sist ett par ord om kontantprincipen i och med att finansutskottet 

gick in på den frågan: ”Enligt bokföringslagen kan man också vid bokföring 

av inkomster och utgifter använda kontantprincipen, men leverantörsskulder 

och försäljningsfordringar skall kunna klarläggas fortlöpande (BokfL 2 kap. 3 

§ 2 mom.). Härvid upptas inkomsterna och utgifterna i bokföringen på basis 

av betalningstidpunkt. Bokföring enligt kontantprincipen skall dock, med 

undantag för affärshändelser av ringa betydelse, rättas och kompletteras en-

ligt prestationsprincipen innan bokslutet upprättas (BokfL 3 kap. 4 §).  
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Vi förstod i stora utskottet att man inte riktigt kom till skott i lagutskottet 

när det gällde definitionen av prestationsprincipen. Därför ville jag tillägga 

det här.  

Finansutskottet förefaller ha fördjupat sig en del i vad prestationsprincipen 

riktigt innebär, man för ett intressant resonemang i sitt utlåtande. ”Finansut-

skottet konstaterar att nuvarande budgetering bygger på flera olika princi-

per. Beroende på anslagets typ tillämpas idag kontantprincipen, förbindel-

seprincipen och prestationsprincipen. Inte sällan är det därtill oklart vilken 

budgeteringsprincip som tillämpats angående ett anslag. Detta i kombinat-

ion med att det inte finns en klar skiljelinje mellan medel för drift och inve-

steringar leder till att budgeten av idag blir ett svåröverskådligt styrin-

strument.” Det är ganska intressant att notera.  

Finansutskottet tolkar också 8 § i framställningen så att lagen både möjlig-

gör kontantprincipen, förbindelseprincipen och prestationsprincipen samt en 

blandning dem emellan. Man skriver vidare så här: ”Kontantprincipen an-

vänds idag bl.a. avseende avräkning, skattegottgörelse och vissa överfö-

ringar till kommunerna. Förbindelseprincipen används främst i fråga om 

EU programmen medan prestationsprincipen används i huvudsak avseende 

driftsanslagen. Finansutskottet konstaterar att en prestationsprincipbase-

rad budgetering bör vara målet. Utskottet erfar dock att en sådan inte fullt 

ut kan komma att genomföras av orsaker som framförallt har att göra med 

de olika anslagstyperna.” Det är någonting som jag ska återkomma till. Så 

här långt finansutskottet som enligt mitt förmenande ger en mycket bra be-

skrivning av situationen 

Herr talman! Huvudorsaken till att framställningen med ny finansförvalt-

ningslag hamnade i stora utskottet var att förslaget innehåller 13 förordnings-

fullmakter samt tre fullmakter avseende landskapsregeringsbeslut. I remis-

sen hävdades att vissa av dessa förordningsfullmakter rent av stred mot 

grundlagen. Frågan komplicerades ytterligare av att finansutskottet ansåg att 

det inte var önskvärt med så vida förordningsfullmakter, beaktande av att 

detta är en central lagstiftning med stor betydelse för lagtingets maktutöv-

ning. Detta gäller särskilt sådana bestämmelser som inte enbart handlar om 

landskapsregeringens interna förvaltning. Finansutskottet uppmärksammade 

särskilt lagutskottet att beakta detta vid sin fortsatta behandling. Inte heller 

det här förefaller lagutskottet ha beaktat. Situationen blev rätt märklig när 

lagutskottet skriver så här: ”Utskottet har i ärendet inhämtat ett utlåtande 

från finansutskottet. Utlåtandet, vilket omfattas av lagutskottet, bifogas be-

tänkandet.” Men det är ju just det lagutskottet inte har gjort, alltså omfattat 

vad finansutskottet skriver. I så fall hade det föreslagits förändringar i fram-

ställningen.  

Det var två huvudfrågeställningar som stora utskottet tog ställning till 

först: 

1. Strider någon av förordningsfullmakterna mot den grundlag som också 

gäller här? Det var fem fullmakter som vi granskade speciellt, på basen av 

uppmaningar som gjordes i remissen. Det var 8, 13, 19, 23 och 24 §§. Där 

fann vi inget som stred mot grundlagen, men vi gjorde ändå ändringar i två 

av dessa fullmakter. Jag återkommer till ändringarna. 

2. Är förordningsfullmakterna för vida, åsidosätts lagtingets maktutövning så 

som finansutskottet skriver? Personligen tycker jag att den frågan är svår att 
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besvara utan att samtidigt ha tillgång till utkast till förordningar. Det är först 

då som detaljgränsdragningarna framgår klart och tydligt. Den här typen av 

lagframställningar skulle ha mycket att vinna på om förordningsutkast fanns 

med, åtminstone i utskottsbehandlingarna.  

I vilket fall som framgår det av stora utskottets betänkande att utskottet 

anser att förordningsfullmakterna inte är för vida i och med att vi omfattat 

framställningen i stora drag. I sammanhanget kan det vara värt att notera att 

dagens finansförvaltningslag innehåller enbart en budgetförordning som 

egentligen kan göras hur vid som helst. Alltså nu kan landskapsregeringen ta 

upp nästan vad som helst. Med den nya lagen stramas det betydligt upp. Det 

blir alltså ingen försämring, utan tvärt om. Det bör ju också finnas en viss 

flexibilitet även framöver i budgetprocessen. Som känt, en pendel stannar 

sällan i mitten när den kommer i rörelse, den slår ofta från ena sidan till den 

andra. Men när det gäller en förmån beträffande en individs rättigheter skall 

det dock var lagbundet.  

Herr talman! Som jag nämnde tidigare specialgranskade vi vissa förord-

ningsfullmakter. Låt mig börja med 8 §. Den handlar om hänförande av in-

komster och utgifter till ett finansår. Sist i paragrafen sägs det: ”Närmare be-

stämmelser om hur inkomster och utgifter hänförs till olika finansår utfär-

das genom landskapsförordning.” Här vill jag hänvisa till det resonemang 

om olika sorters principer och anslag som finansutskottet förde och som jag 

återgav tidigare. En exakt årsprecisering kan inte användas för alla olika sor-

ters anslag. Ingen ändring föreslagen alltså.  

Följande paragraf är 13 § Verkställande av budgeten. Den paragrafen lyder 

så här i stora utskottets betänkande, här har vi alltså gjort förändringar: 

”Närmare bestämmelser om verkställande av budgeten utfärdas genom 

landskapsförordning, dock så att förmåner som tillkommer individer regle-

ras i lag. Landskapsregeringen kan också fatta beslut innefattande närmare 

anvisningar om användningen av ett anslag i enlighet med budgeten.” 

Här utspann sig den stora diskussionen, här blev det riktigt storpolitik, 

t.o.m. med omröstning. Som jag uppfattade det var dock alla utskottsmed-

lemmar eniga om att enskilda individers rättigheter och förmåner skall bygga 

på lagstiftning. Som exempel togs stödet för inköp av miljöbil upp. Den stöd-

formen dök upp hux flux i en tilläggsbudget och försvann lika snabbt igen i en 

annan tilläggsbudget utan något lagstöd eller dess mera tankar bakom, en-

bart på basen av någon sorts politisk profilering. Så kan det inte gå till. En-

skilda medborgare måste behandlas lika, det måste finnas en kontinuitet och 

en långsiktighet bakom den här typen av understöd. Därför är lagstiftning så 

viktig. Reservanterna kommer säkert att motivera sitt ställningstagande när-

mare, men de skriver så här i sin reservation: ”Vi anser att förordningsfull-

maktens begränsning enligt 21 § i självstyrelselagen är tillräcklig även vad 

gäller budgetmakten.” Tyvärr är det inte så, för trots detta stadgande och 

trots grundlagens motsvarande formuleringar så kan misstag ske, jämför med 

miljöbilsstödet och tyvärr finns det fler. Mot den bakgrunden vill majoriteten 

i utskottet ytterligare betona vikten av lagstiftning. Innan jag går vidare vill 

jag återge 21 § i självstyrelselagen: ”Landskapsregeringen kan med stöd av 

ett bemyndigande i landskapslag utfärda landskapsförordningar i angelä-

genheter som hör till landskapets behörighet. Genom landskapslag skall 

dock utfärdas bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och 



  

1092 

skyldigheter samt om frågor som enligt grundlagen eller självstyrelselagen 

i övrigt hör till området för lag.” 

Herr talman! Nu är jag beredd att gå vidare till följande paragraf som togs 

upp i remissen. Det är 19 § som handlar om landskapets årsredovisning där 

det också finns en förordningsfullmakt som lyder så här: ”Närmare bestäm-

melser om uppgörandet av och innehållet i landskapets årsredovisning ut-

färdas genom landskapsförordning.” Paragrafen tar upp landskapsregering-

ens rapportering om hur budgeten har förverkligats. Det är rätt naturligt att 

landskapsregeringen själv på detaljnivå bestämmer på vilket sätt det skall 

ske. Således ingen förändring föreslagen här.  

Följande paragraf är 23 § som handlar om användning av landskapets till-

gångar. 1 momentet lyder så här: ”Landskapets tillgångar ska användas på 

ett sätt som är till nytta för samhället.” Det låter lite självklart på något 

sätt. 2 momentet: ”Närmare bestämmelser om användningen av landskap-

ets tillgångar utfärdas genom landskapsförordning.” Det här, fru talman, är 

egentligen en portalparagraf och formuleringen en självklarhet, tycker man. 

Speciellt 2 momentet föreslås utgå såsom obehövligt. Den förordningsfull-

makten försvinner således.  

Sista paragrafen som jag önskar ta upp är 24 § som handlar om överlåtelse 

av fast egendom. Här lyder förordningsfullmakten som följer: ”Närmare be-

stämmelser om när fast egendom får överlåtas utan lagtingets godkän-

nande utfärdas genom landskapsförordning.” 

Som jag sade tidigare måste det finnas en viss flexibilitet i budgetproces-

sen. Jag vill hänvisa till bl a ett exempel vi hade i senaste tilläggsbudgeten 

som handlade om en infart till en av landskapets fastigheter på egen mark. 

Den typen av detaljfrågor känns lite under den nivå som vi borde uppehålla 

oss vid här i lagtinget. Värt att understryka är också det som sägs att överlå-

telsen ska vara av ringa betydelse och ske som en del i en plan eller process 

som regleras av någon annan lag. Förordningsfullmakten är ändå försedd 

med två dubbla hängslen om uttrycket tillåts. Ingen förändring föreslagen här 

heller. Det var det jag önskade redogöra för när det gäller stora utskottets 

hantering av detta ärende. Tack, fru talman! 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Ledamot Anders Eriksson hade en definition av prestat-

ionsprincipen. Jag skulle gärna se ett förtydligande av det som sägs i be-

tänkande om att man så fort som möjligt ska genomföra den i budgete-

ringen och även att den ska vara i huvudsak. Vad menas med så fort som 

möjligt? Är det nästa budget, tilläggsbudgeten? I huvudsak? Vad omfat-

tar det? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Notera att ledamot Olof Erland begärde replik när jag i stort 

sett sade Herr talman. När jag kom längre i mitt anförande så beskrev 

jag just på vilket sätt vi har diskuterat när det gäller prestationsprinci-

pen, vad den innebär och hänvisade till det resonemang som finansut-

skottet har fört. Prestationsprincipen kan inte till hundra procent över-

föras på alla olika typer av anslag, därför skriver vi också här ”på en i 

huvudsak baserad prestationsprincip”. Tidsspannet är detsamma som 

finansutskottet, två-tre år, som jag uppfattade det. Det var inte så lätt att 
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uppfatta vad lagutskottet sist och slutligen omfattade. Man skrev att 

man omfattade vad finansutskottet har skrivit i sitt utlåtande, men när 

vi hade remiss av lagutskottets betänkande föreföll det som om man 

ändå inte hade gjort det. Vi förenar oss, för att göra en lång historia kort, 

till många delar med det resonemang som finansutskottet förde. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Ska jag tolka det som så att man inom två-tre år till nästan 

100 procent har genomfört prestationsprincipen. Är det nästan rätt? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Målsättningen är den från finansutskottets sida och som jag uppfattade 

att också lagutskottet omfattade, prestationsprincipen, ja, det är den 

som vi ska ha som målsättning. Så långt det är praktiskt möjligt att ge-

nomföra. Den går inte att genomföra fullt ut. Därför förde jag ett längre 

resonemang, som ltl Olof Erland tydligen inte hörde, vad prestations-

principen i grund och botten innebär. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för presentationen, den gav kött på benen. Det var ett 

väldigt kortfattat betänkande. Min reaktion när jag läste betänkandet 

var att man inte hade gett sig tid att behandla den här frågan om full-

makterna. Jag har också fått meddelande från deltagare i stora utskottet 

att man inte ansåg sig ha tid. Jag antar att ordförande har gjort egna ef-

terforskningar. Det är bra för de förändringar man har gjort i 13 och 23 

paragraferna är ett rimligt resultat av finansutskottets resonemang. Se-

dan är jag förvånad över resonemanget i 8 §, varför har man inte skrivit 

något om det? Alltså till vilket år inkomster och utgifter ska hänföras. 

Det är just frågan om prestationsprincipen. Om man inte genomför den 

och har ett avskrivningssystem infört i landskapets redovisning så 

kommer det här inte att fungera. Nu är det alltså öppet. Man lämnar till 

landskapsregeringen att bestämma i den väsentliga frågan. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Det är riktigt som ltl Roger Jansson säger att vi hade en be-

gränsad tid i stora utskottet och jag uppfattade att majoriteten i utskot-

tet inklusive mig som ordförande, ville att vi skulle få en möjlighet att få 

lagstiftningen att träda i kraft så att vi kunde tillämpa den från kom-

mande årsskifte. Vi granskade de paragrafer som utpekades speciellt i 

remissen, de fem paragrafer jag nämnde. De övriga paragraferna, det är 

viktigt, har vi inte hunnit fördjupa oss i. Det ska öppet och ärligt erkän-

nas.  

Det som anfördes beträffande 8 § gjorde att jag riktigt noggrant gick 

igenom vad prestationsprincipen riktigt innebär och hur olika anslag ska 

behandlas. T ex EU-stöden där vi har sju års programperioder gör att 

det är omöjligt att veta när utbetalningen av ett enskilt stöd sist och slut-

ligen kommer att ske. Det är därför man inte kan följa prestationsprin-

cipen till 100 procent när det gäller det. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Som nedgraderad till bokföringsekonom så får jag ändå 

säga att det bör höra till lagtingets lagstiftningsuppgifter att ange hur 

principerna för kostnads- och intäktsföring ska vara i grunden både när 

det gäller drift och investering. Annars får man inget sammanhållet sy-

stem. Det här resultatet får till följd att det blir ett osammanhängande 

system fortsättningsvis. Man överlåter till landskapsregeringen att even-

tuellt bestämma något annat. Det här är inte tillfredsställande lagstift-

ning.  

När det gäller 19 § har det hittills varit ett lagtingsintresse att ha öns-

kemål om innehållet i landskapsregeringens redogörelse och alldeles 

särskilt när det gäller frågor som har varit aktuella i lagtinget och som 

delvis är öppna i lagtingsbehandlingen. Det var det jag tänkte att man 

skulle resonera lite kring. I texten finns det ingenting. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! När det gäller nedgraderingen har jag inte haft något att 

göra med den. I vilket som helst så tittade vi på det som finansutskottet 

sade. Det blir tydligast vilken typ av princip man egentligen kan an-

vända sig av, man skriver ”Kontantprincipen använder man sig av idag 

bl a avseende avräkningsskattegottgörelse och vissa överföringar till 

kommunerna”, förbindelseprincipen däremot används främst ifråga om 

EU-programmen”. Det är där som det är ganska omöjligt att placera in, 

åtminstone från lagtingets synvinkel, ett anslag på ett speciellt år. Därför 

förfäktar jag och det är också stora utskottets beslut, att det bör finnas 

en viss flexibilitet. Det är helt enkelt näst in till en omöjlighet, speciellt 

när det gäller EU-stöden, att detaljstyra det årsvis. 

När det gäller 19 § blev min presentation ganska lång ändå så jag läste 

inte upp allt som står i lagtexten, vad som ska ingå. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag fick förmånen att höras i stora utskottet i den här frå-

gan. Diskussion fanns om ett antal paragrafer, även om 13 §. Något 

överraskad blev jag ändå att man kom till det här beslutet för i det ske-

det jag hördes så ansåg mina tjänstemän att det inte var så klart att man 

skulle formulera en paragraf så här, även om så blev fallet. Jag vill ändå 

be utskottsordförande lite noggrannare förklara varför man egentligen 

formulerade sig på det här sättet gällande förmånen till individen i 13 §, 

som ju är frågan om hur man verkställer en budget. När man verkställer 

en budget har ju lagtinget redan fattat beslut om budgeten. Sedan ska 

man i en förordning förhindra verkställigheten av det budgetbeslut som 

lagtinget har fattat. Den förordning som ska till här är densamma som 

budgetförverkligandedirektivet, som vi har haft hittills. Inte har vi där 

beskrivit enskilda individers förmåner. Det är någonting som inte 

hänger ihop. 



  

  1095 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Finansministern säger att han blev överraskad när paragra-

fen blev som den blev. Jag har inte så stor erfarenhet under den här 

mandatperioden hur arbetssystemet är ute i specialutskotten, men jag 

har svårt att tänka mig att man syr ihop lagtexten, ändringsförslagen, till 

punkt och pricka samtidigt som man hör sakkunniga. Man hör ju sak-

kunniga först och sedan försöker man skapa sig en uppfattning om vad 

som är rätt och riktigt. På basen av det som man har fått reda på så for-

mulerar man texten. Det är normalt i alla utskott, allt annat vore märk-

ligt.  

På den direkta frågan från finansministerns sida vad man egentligen 

ville uppnå med den här formuleringen kan jag säga igen det jag för-

sökte säga i min presentation, trots de stadganden som finns i 21 § själv-

styrelselagen, trots de stadganden som finns i den finska grundlagen 

som också berör oss så sker det ändå misstag. Vi ville ytterligare under-

stryka att den rättighet som riktas till en enskild medborgare, måste ba-

sera sig på lagstiftning. Man kan inte basera den typen av understöd på 

politiskt godtycke. Det var det vi ville uppnå. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det här gäller verkställandet av budgeten. Det här betyder 

att lagtinget kan bestämma om ett stöd, som ska betalas till en individ i 

samband med budgeten, lagtinget har beslutsmakten. Det här förhind-

rar egentligen att man i en förordning har skrivit in att det här kan vara 

möjligt. Man ska komma ihåg att en förordning inte skrivs varje år efter 

budgeten heller. I så fall borde det ha formulerats på ett annat ställe att 

det i budgeten är förbjudet att uppta sådana här anslag. Det är något 

som inte stämmer. Det kan bli strid mellan ett lagtingsbeslut som inte 

förhindrar att ta det i budgeten och mellan verkställigheten. 

Jag vill också till slut ställa frågorna: ”Har stora utskottet bedömt hur 

många budgetmoment som, om den här lagen träder ikraft, är verkstäl-

lighetsförhindrade. Vad kommer det här att innebära för landskapsrege-

ringen och lagtinget i kringgärdande av budgetmakten.” Det här är yt-

terst väsentligt att vi får en bild av vad det betyder resursmässigt. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Det gäller att utnyttja tiden fullt ut. För det första vill jag 

säga att det som finansministern tror att det här kommer att förhindra 

så förhindrar det de facto inte. Ponera vad som står i den finska grund-

lagen och notera vad som står i självstyrelselagen, ändå sker det saker 

och ting. Det här, som är en förordningsfullmakt i grund och botten, 

skulle plötsligt förhindra det. Tror faktiskt finansministern på det här 

resonemanget själv? 

Jag kan hålla med om att inplaceringen av formuleringen kan man 

säkert ha olika synpunkter på, men det var i samband med den här pa-

ragrafen, i samband med sakkunnighörandet, som vi förde ett resone-

mang om det, därför blev inplaceringen just här.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Minister Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Jag delar de resonemanget att individens rättigheter ska 

vara fästa i lag, speciellt om man pratar om sociala rättigheter, bostads-

bidrag, utkomststöd, handikappservice, färdtjänst osv., men jag ser 

också praktiska bekymmer med den slutsatsen som stora utskottet har 

kommit fram till. Jag ser också att det blir en överbyråkratisering utan 

dess like. Vi pratar om att lagstifta värmepumpar och enskilda avlopp, 

solpaneler, investeringsstöd till jordbruket, hissar till flervåningshus, jag 

ser det här som till stor del orimligt. Jag kan dra en parallell till hur man 

har gjort i Sverige när man hade skrotbilspremie. Där införde man en 

skrotbilspremie och hade ett moment i statsbudgeten och när pengarna 

var slut så var pengarna slut. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! När det gäller det sistnämnda var det också så att när peng-

arna var slut så var de slut. Då behöver man också annonsera ut det i 

god tid, det här är ett stöd som kommer att gälla under den här tidpunk-

ten eller så länge det finns anslag. Vad vi vill peka på när det gäller un-

derstöd för solpaneler, miljöbilar och vad det nu var som räknades upp, 

så är det orimligt att den typen av stöd helt plötsligt dyker upp i en till-

läggsbudget. Det var fallet när det gäller miljöbilar. Sedan försvinner det 

tyst och stilla i och med att man av någon anledning kom fram till att det 

här kan man inte ha kvar, igen i en tilläggsbudget, utan att allmänheten 

överhuvudtaget vet vad som händer och sker. Det är bara vissa som har 

möjlighet att ta del av den här typen av understöd, men stora delar av 

befolkningen vet överhuvudtaget inte vad som händer och sker. Mot den 

bakgrunden tycker jag om vi ska utgå från att alla är lika inför lag och att 

alla ska ha lika möjligheter när det gäller understöd. Det är viktigt att 

den här typen av stöd från myndigheterna baseras på lagstiftning. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Men nog måste väl ledamot Anders Eriksson erkänna att 

det är skillnad på stöd och stöd. Ska man skala bort saker och ting så är 

det sådant här som faller först. Att gå in och ändra i en sociallagstiftning 

och minska stöd med stora omfattande processer handlar om basala rät-

tigheter för individen. Jag uppfattar den här diskussionen som en makt-

diskussion mellan landskapsregeringen och lagtinget. Jag är förvånad 

att stora utskottets ordförande Anders Eriksson vill överbyråkratisera en 

sådan här del i landskapsförvaltningen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Det förefaller på något sätt som om liberalerna har blivit lite 

väl uppskrämda när det gäller den här formuleringen. Det är intressant 

att notera det som ansvariga miljöministern säger, att det är skillnad på 

stöd och stöd. Det hon säger i förlängningen är att vissa stödformer som 

vi kommer på, som vi vill införa i en tilläggsbudget, inte är lika viktiga. 

Att de går till alla åländska medborgare på likartade grunder är inte lika 

viktigt som bostadsbidrag och socialbidrag, det är ett fullständigt orim-

ligt resonemang. Rättigheter och förmåner som man har måste vara lika 

för alla medborgare. Jag tycker att det är ett helt orimligt resonemang 

att det är skillnad på stöd och stöd. I förlängningen är det skillnad på 
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stödmottagare också. Det är skillnad på stödmottagare om vi driver re-

sonemanget vidare. Det där begriper jag inte alls. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Jag vill för min del, som föreslog att det skulle skickas vi-

dare till stora utskottet, tacka för en mycket snabb behandling. Jag tyck-

er också att utskottets ordförande verkar mycket väl insatt i frågorna. 

Jag vill tacka för det. Det viktigaste för oss politiskt med det som man 

har kommit fram till är två saker. Det är att det är politiskt klarlagt att 

det är prestationsprincipen, som så långt det går, ska införas. När det 

sker så får vi se, men det är det som är riktlinjen. För det andra tycker 

jag inte heller att man nog kan betona att alltid slå vakt om individens 

rättigheter. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! I och för sig för att föra replikskiftet vidare, vi är helt eniga 

ledamoten Gunell och jag. Jag jobbade sex timmar igår för att sätta mig 

in i ärendet, nog är det lite patent, det borde ligga i regeringens intresse 

att man får igenom lagstiftningen och kanske vara tacksam för den smi-

dighet som oppositionen visade när det gällde en snabb hantering. Istäl-

let får man ett ack från en oppositionskollega, men så kan det vara. Jag 

är tacksam för tacket i alla fall. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Ja, det kanske inte är tacken som är det viktiga, men jag vill 

ändå understryka att det var viktigt för mig och för socialdemokraterna 

att stora utskottet ändå har tagit fasta på de för oss mycket viktiga prin-

ciperna. Det är en linje som vi har drivit i finansutskottet, lagutskottet 

och även i stora utskottet. För finansutskottets del har stora utskottet 

tagit betänkandet på stort allvar. Det är jag också glad för. Jag hoppas 

nu bara att det håller ända fram i mål. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Det är sant, ledamot Gunell, tackandet kan vi lämna där-

hän. Principerna är det viktiga och prestationsprincipen, som jag upp-

fattade ju mera som man fördjupar sig i den, är den som vi ska sträva 

emot om vi ska få en modern finansförvaltning. Finansutskottets betän-

kande var också mycket intressant och ju mera man sätter sig in i det så 

talar det för det här. Nog blir man lite förvånad när man hör att vissa 

fortfarande från regeringspartiernas sida inte riktigt har grepp om vad 

man har föreslagit sist och slutligen. Till sist när det gäller individers 

rättigheter så är det inte skillnad på stöd och stöd. En förmån som man 

får från ett samhälle måste utformas på ett sådant sätt att alla medbor-

gare har samma möjligheter att söka, allt annat är fullständigt orimligt. 

Så också där är vi helt eniga. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Vtm Gunnar Jansson 

Fru talman! Tack för en god presentation. Utskottet sammanträdde en gång 

och en gång till för att justera det i och för sig korta betänkandet, till vilket 

har fogats en reservation med mig som första undertecknare. Jag ska i kort-

het anföra grunden för reservationen. Stora utskottet är ingen lagberedare 

och bör ej heller hänge sig åt lagberedning. I de fåtal parlament numera där 

det finns ett stort utskott med den här typen av uppgifter så utför stora ut-

skottet praktiskt taget enbart teknisk granskning och justering av att lagstift-

ningen hänger ihop. Att ändringar som företagits i specialutskotten stämmer 

överens med andra regelverk, att numror blir riktiga att hänvisningarna fun-

gerar och att lagstiftningen representerar den nivå som lagstiftning ska göra.  

I det här fallet är det ett speciellt inslag man kan lägga märke till, nämligen 

till grund för behandlingen i plenum låg ett betänkande från lagutskottet. 

Som vi alla vet så har lagutskottet i vårt system en speciell ställning. Lagut-

skottet i Ålands lagting är den främsta uttolkaren av att landskapslagstift-

ningen överensstämmer både med grundlag, internationella avtal och med 

självstyrelselagen. Detta ser vi på många exempel i vår lagstiftning. Jag bru-

kar som illustration använda mig av bilden att talmannen inte får uppta till 

behandling ett ärende som står i strid med lag eller av lagtinget tidigare fattat 

beslut. Om det uppstår ovisshet i detta avseende så underställer lagtinget frå-

gan lagutskottets bedömning. Det då lagutskottet kommer till binder både 

lagting och talman. Lagutskottets avgörande är bindande. Om nu i detta 

ärende talmannen skulle finna att det inte står rätt till efter behandlingen i 

stora utskottet ska ärendet underställas lagutskottets bedömning, dvs. 

samma lagutskott som har givit betänkande i det underliggande ärendet. Frå-

gan är till den delen komplicerad. Visst var behandlingen i stora utskottet 

saklig och bra, tack för det ordförande Eriksson. Jag har ingenting att an-

märka, men situationen som sådan är inte bra. Så här borde man inte ha det 

ställt, därför just att stora utskottet inte är någon lagberedare.  

I själva huvudsaken har jag länge fäktat den åsikt som nu är föremål för 

tvist här. På vad ska anslag i budgeten basera sig. Det gäller både inkomst och 

utgifter. Lag eller avtal. För lite har man velat lyssna på den senare delen i 

vårt system där avtalsrätten är mycket stark, som vi känner till, inte bara 

inom den privaträttsliga sfären utan också mellan enskilda individer och 

samhälle har avtalet en stark ställning och kan ligga till grund för budgete-

ring. I den situationen så tyckte jag att majoriteten i stora utskottet gick för 

långt och att 13 § inte lämpar sig för den utformning som majoriteten be-

stämde.  

Självstyrelselagen 21 §, den hörde vi, den bör och ska alltid läsas parallellt 

med grundlagens 80 §. Här menar jag att majoriteten begick ett misstag när 

majoriteten säger att förmåner som tillkommer individer ska regleras i lag. 

Grundlagen kräver inte det. Grundlagens 80 §, för att vara riktigt exakt här, 

säger att i förordning kan man bestämma om olika saker, dock så att genom 

lag ska alltid utfärdas bestämmelser om grunderna för individernas rättighet-

er och skyldigheter. Inte förmånerna som sådana utan grunderna för rättig-

heter och skyldigheter. Det är en betydande skillnad mellan grunder och för-

måner. Det har tangerats här, jag vill inte tillägga annat än att säga att man 

bör också skilja mellan subjektiva rättigheter och målsättningar.  

Subjektiva rättigheter är sådana som individen gentemot samhället kan 

genomdriva i sista hand med våld, medan målsättningar igen, vi hörde ett ex-
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empel med hissar i ett flervåningshus, eller andra aktiviteter i samhället som 

är värda att stöda, där önskar man med ett stödsystem förmå utvecklingen att 

gå i en bestämd riktning. Det är ofta mera uttryck för målsättning än för sub-

jektiva rättigheter.  

I detta speciella fall och det har också lite tangerats här, så har vi en gråzon 

mellan lagtinget och riksdagen och mellan lagtinget och EU. Jag har inte spe-

cialstuderat fallet, men ordförande tangerade också den frågan med skriv-

ningen att det direkt i lag ska stå att förmåner ska regleras på det och det sät-

tet. Då är ju stora delar av jordbruket i fara. Många av de stöd som jordbruket 

i vårt system bygger på är stött av EU, det gäller också i hög utsträckning 

fiske. Ett sådant här uttalat krav på lag i alla situationer kan leda till, som vi 

också i reservationen säger, rent oberäkneliga följder. Sådana ska man und-

vika, det gäller LFA-systemen, investeringsstöden till jordbruket, möjligen 

också hela landsbygdsutvecklingsprogrammets genomförande etc.  

Fru talman! I korthet, rättigheter och skyldigheter ska anges i lag, det är 

alldeles klart, i det som kallas organisk lagstiftning. Vi har talat om det i stora 

utskottet, i respektive organisk lagstiftning om den aktivitet som är föremål 

för stöd. På ett sådant här allmänt plan borde den inte få förekomma. Därför 

aviserar jag nu att jag i detaljbehandlingen kommer att föreslå att 13 § i det 

andra lagförslaget, dvs. om landskapslag om landskapets finansförvaltning 

ska få den lydelsen den har i reservationen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Ja, man börjar bli lite konfunderad över vicetalmannens ju-

ridiska utläggningar under den här perioden. I början var det mycket 

viktigt att alla anslag skulle baseras på lag eller avtal. Nu är det tydligen 

inte så viktigt. Min fråga gäller texten i reservationen där det står att till-

ägget som har varit föremål för utläggning står i strid med lagtingets 

budgeteringstradition. Om någonting står i strid så får man lite den as-

sociationen att det gäller någonting som är lagbundet eller på annat sätt 

starkt formaliserat. Begreppet lagtingets budgeteringstradition är helt 

nytt för mig och det tarvar en definition, helst en juridisk naturligtvis. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Herr talman! Jag ska försöka. Det finns en mycket långvarig budgete-

ringstradition i dåvarande landsting nuvarande lagtinget från den tid 

när Ålands offentliga ekonomi såg helt annorlunda ut, då den var kon-

trollerad och styrd av Ålandsdelegationen och statsmakten i sista hand 

med två budgetar. Efter 1991 har vi en fri budgeteringsmakt och – rätt 

här i lagtinget, som mycket lite har förändrats av det förhållande att 

budgeteringsrätten utvidgades ganska mycket med den nuvarande själv-

styrelselagen, eller egentligen totalt. Man gjorde ju ett totalt regimskifte 

där från en bundenhet till en frihet utan att det egentligen har satt sina 

spår, som jag har kunnat upptäcka i den praktiska budgeteringen. Det är 

det jag menar att sprida kraftiga ord avviker väldigt mycket från tradit-

ionen, det är det som vi avser. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Den historieskrivningen kan jag väl hålla med om, men 

den budgeteringsformen var ju baserad på en annan självstyrelselag. 

Den var formaliserad och starkt reglerad. Den traditionen har vi inte 
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några förpliktelser att följa och vi gör det inte heller. Jag förvånar mig 

över uttrycket att en förändring som här är föreslagen skulle kunna stå i 

strid med den budgettradition som vi de facto inte mera har. Det har ju 

aldrig heller varit en tradition, för den var ju lagbunden. Jag lite besvi-

ken över det, vicetalman Gunnar Jansson. Jag brukar tillmäta vicetal-

mannens utläggningar stor betydelse, men här är det lite för legärt.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Herr talman! Jag kan bara beklaga att jag enligt kollegan Sundback har 

gått vilse. Nu kanske också medlemmen Barbro Sundback i stora utskot-

tet kanske kommer ihåg att det här skedde i ett ganska högt tempo. De 

här orden är tillkomna ganska spontant. Dessutom förtjänar det att till-

läggas, som en specialitet, att 13 § i majoritetens beslut, ändrades under 

justeringen så att grundbulten i det som skulle bli min reservation föll 

bort, alltså när majoriteten ändrade ordet landskapslag till lag. Ordvalet 

har kommit ganska hastigt på här. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Också jag är bekymrad över uttrycket lagtingets budgete-

ringstradition. Jag har levt med det länge och det var en form av fixarpo-

litik som vi ville ha bort, särskilt när nya grundlagen kom. Då gick vi in i 

lagtinget och vi fick en majoritet för det, att vi skulle försöka få självsty-

relselagen ändrad så att i 20 § skulle vi kunna ha s.k. budgetlagar. Då 

kunde vi komma bort från att bara genom budgetskrivningar styra stö-

den till enskilda individer. Det skulle ske genom lagstiftning. Därför är 

det konstigt att man nu i en reservation får läsa att man ska återgå till en 

gammal budgeteringstradition, att man blott med anslagsbeteckningar 

styr stöden till enskilda individer istället för att göra det via lag.  

Det är rimligt att 21 § självstyrelselagen ska resultera i detaljregering i 

speciallagstiftningen. Den främsta speciallagstiftningen i detta fall är fi-

nansförvaltningslagen. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Herr talman! Här har vi olika åsikter också. Jag hör till dem som anser 

att specialreglering om enskilda individers rättigheter och grunderna för 

dem ska finnas i den organiska lagstiftningen. Jag tror inte att man i en 

allmän förvaltningsrättslig lag som en finansförvaltningslag, reglerar 

enskilda individers rättigheter och skyldigeter. Det ska komma in fram-

för allt i sociallagstiftningen och som vi hörde inom jordbrukslagstift-

ningen, fiskerilagstiftningen, överhuvudtaget näringslagstiftning och 

lagstiftning om stöd till näringar. Jag tror inte att företag lyckas med en 

sådan här generell regel reglera alla situationer som kanske inte ens är 

förutsägbara. Jag ser stora problem i ett sådant förfarande, men regle-

ring på lagnivå är jag helt med på. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! En närmare förklaring av vad man menar med att återgå 

till lagtingets budgeteringstradition visavi lagbundenheten, som vi för-

sökte åstadkomma genom att snabbare få budgetlagar igenom, precis 
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som man har i riksdagarna. En förklaring till vad som avses, är det just 

återgången till fixarpolitiken som man är ute efter? Sedan skulle jag 

gärna vilja ha ett exempel på vilka former av stöd till enskilda individer 

som inte skulle bindas på lagnivå utan bara med budgetskrivningar. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Herr talman! Frågorna är många och svaren är få. Jag var med i riksda-

gen 2003 och godkände en sådan ändring av självstyrelselagen som 

medger budgetlagstiftning och dess verkställande före efterhandskon-

trollen av presidenten. Den föll och så kom kollegan Roger Jansson och 

skötte det hela 2004. Det är samma omgångar som vi hade där. Ändå 

räckte det, så vitt jag har förstått, till 2008, innan lagtinget tog i bruk 

denna möjlighet att stifta budgetlagar. Jag har också sett det som en del 

av traditionen, att även om möjligheten infördes för sju år sedan har 

kanske budgetlagstiftningen i landskapslagstiftningen tillämpats tre 

gånger, så vitt jag kommer ihåg. Då måste ärendena ha skötts på annat 

sätt än enligt den tradition som jag hänvisar till. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Vtm Gunnar Jansson nämnde i sitt anförande att jord-

bruks- och investeringsstöden kunde vara en fråga och därmed sam-

manhängande stöd. I den här blå boken, som vi har på vårt skrivbord, 

lagsamlingen, finns det från sidan 319-359 upptaget alla de frågor som 

man befarade att skulle vara ifrågasatta. Till den delen är det helt ok. 

Själva skrivningen är från stora utskottet och där gick det lite väl snabbt. 

Man kan fundera på förmånerna, om det har samma betydelse som rät-

tigheter. Det kunde man titta på. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Herr talman! Jo, inte bara placeringen i lagen utan också utformningen 

av det hela när både grundlag och självstyrelselag har identisk beskriv-

ning: ”Grunderna för individens rättigheter och skyldigheter”. Grun-

derna för oss, säger man i 13 § i korthet att ”förmåner som tillkommer”, 

det är en betydande skillnad mellan rättigheter och deras grund jämfört 

med att man rakt av säger ”förmåner”. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det här är en hur komplicerad juridisk fråga som helst och 

givetvis har den politiska dimensioner också med tanke på det sätt att 

budgetera som lagtinget har haft och med den strävan att via budgetla-

gar och på annat sätt mera lagstifta om hur individer ska få sina pengar 

till sig när lagtinget så vill bestämma. För mig blir det en viktig kärn-

fråga med tanke på vad grundlagen och självstyrelselagen säger och om 

man ska ange grunderna för rättigheter och skyldigheter för individerna. 

Om man då säger i det föreslagna: ”Förmåner som riktar sig till indivi-

der ska skrivas i lag.” Avser man fortfarande grunderna för någonting 
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eller avser man detaljlagstiftning i förhållande till de budgetmoment 

som lagtinget bestämmer om? Det här blir väldigt avgörande huruvida 

landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar räcker till, eller 

måste man för varje budgetmoment exakt beskriva hur stödet ska förde-

las. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Herr talman! Jag är antagligen fel person att besvara ministerns fråga 

för jag delar hans uppfattning, dock så, jag förstår frågan naturligtvis ef-

tersom jag pekade på den i mitt anförande, men jag ser samma svårig-

heter och kanske samma rättsosäkerhet framöver om man bara nöjer sig 

med den här bestämmelsen. Kan man rentav vara så djärv och riskera 

att 13 § i dess lydelse i stora utskottet kolliderar så mycket med 21 § 

självstyrelselagen att paragrafen får problem vid laggranskningen? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag är förvånad över det här anförandet, det är många 

teknikaliteter och juridiska knoppigheter, men i själva sakfrågan upple-

ver jag ändå att vtm Jansson och majoriteten i utskottet har samma 

åsikt. Han sade själv att anslagen i budgeten har han alltid förfäktat att 

bör ha stöd i lag eller i avtal. Resonemanget han förde om jordbruksstö-

den, precis som ltl Slotte var inne på, var fullständigt felaktigt. Det är så 

pass detaljerat, man kan titta i lagboken på sidan 335, 49 §§ specialstö-

dets belopp, ekologisk produktion 238 euro per hektar. Alla detaljer 

finns idag. Vtm Jansson sade att han möjligtvis har gått vilse. Det visar 

det här resonemanget när han för in sådana här frågor som vi klart och 

tydligt har i lagboken. Ansvarig minister verkar inte heller veta. Jag blev 

faktiskt förvånad, det måste jag säga. Igen på sakliga grunder, vad är det 

direkta felet i formuleringen som majoriteten föreslår? På sakliga grun-

der! 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Herr talman! Jag nämnde som utgångspunkt för den här bedömningen i 

mitt anförande, den gråzon som finns mellan lagtinget och riksdagen 

och lagtinget och EU och vad som finns där och vilken typ av normering 

som kan behövas i det sammanhanget. Jag pekade inte på att någonting 

är i fara, jag sade bara att tillämpningen av de här reglerna i den här ju-

ridiska situationen kan leda till problem. Jag säger inte att det gör det, 

men jag har en känsla av att det kan leda till problem 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag är ändå glad att vtm Jansson tar tillbaka den skräm-

selpropaganda han hade inledningsvis i sitt huvudanförande när det gäl-

ler jordbruksstöden. Tittar vi på landskapets finansförvaltningslag så 

den frågeställning som jag tycker att majoriteten borde ställa sig är: ”Vill 

man att lagstiftningen såsom jag sade i min prestation med de fel och 

brister som finns där, ska träda i kraft vid årsskiftet 2011/2012 eller vill 

man inte.” Det är egentligen huvudfrågeställningen. Vi gjorde allt som 

stod i vår makt, jag håller med vtm Jansson när han sade att det gick 
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snabbt i stora utskottet. Det gjorde vi just för att vi skulle kunna hålla en 

tidtabell, en tidtabell som har varit viktig för den sittande regeringen. 

Nu blir det lite upp- och nervända världen om oppositionen ska jobba 

mera för att hålla regeringens tidtabell än vad regeringspartiernas före-

trädare gör. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Herr talman! Jag tycker att det här är för allvarliga saker för att be-

teckna det som propaganda. Tvärtom! Hur länge har vi inte väntat på 

den här lagstiftningen? Den har passerat många regeringar och miss-

lyckats flera gånger. Jag minns så väl när det stod klart 1991 att ny själv-

styrelselag för Åland kommer att träda i kraft 1993. Jag förde samtal 

med de dåvarande ansvariga finanstjänstemännen vid avdelningen där 

jag bara för min del tyckte att detta regimskifte borde leda till lagstift-

ning fort, fort. Nu skriver vi 2011 så det har gått 20 år. Jag tar avstånd 

från den här typen av sluggning, kollegan Anders Eriksson. Inte är det 

här propaganda, det är omsorg om att vi får en lagstiftning som äntligen 

fungerar. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Man kan säga med adress till Ålands folk som tar del av dis-

kussionen: ”Förlåt dem ty de veta icke vad de gör”. Det är tyvärr så att majo-

riteten i lagtinget inte vet vad man håller på att göra när man tar den här fi-

nansförvaltningslagstiftningen. Jag inser att loppet är kört, man har bestämt 

sig för att det ska vara den här typen av väldigt vid ramlagstiftning, man tar 

den i blindo, man köper grisen i säcken utan att ha sett förordningsutkasten, 

man vet inte hur man kommer att utnyttja förordningsfullmakterna som ges 

till landskapsregeringen. Det är bara att beklaga. Högst troligen kommer 

historieskrivare att se att vi som inte ville ge fullmakten vidare kommer att ha 

rätt, eftersom det högst troligen innebär att det inte kommer att bli de för-

ändringar som skulle vara av nöden för att reda upp de problem vi har för 

budgetering.  

Vi har som det sades i tidigare anförande ett gammalt ekonomiskt system i 

botten, det tänkandet finns kvar, vilket vi ser i finansutskottet också. Det 

gamla tänket finns kvar, inte bara system, att det ska vara så mycket pengar 

som möjligt. Man hade inslag i det förra ekonomiska systemet att man skulle 

försöka dra hit så mycket pengar som möjligt, hittade på det ena och det 

andra. Det finns mycket förvaltningskultur kvar som till varje pris borde för-

söka bekämpas, man borde försöka få in effektivitet, målstyrning och ett an-

vändande av pengarna som mer svarar upp på dagens ekonomiska system, el-

ler rättare morgondagens ekonomiska system. Vi ska också börja med egen 

beskattning. Det här hade man chansen att göra nu i samband med en ny fi-

nansförvaltningslag, men man valde bort att i lag sätta tvingande bestämmel-

ser man ger istället för förordningsfullmakter. Det är som sagt bara att be-

klaga.  

Det enda som hade fått det här på rätt bog var om framställningen skulle 

ha remitterats till finansutskottet. Finansutskottet skulle ha varit det utskott 

som skulle ha berett lagen. Det är nämligen i finansutskottet som den här 
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kunskapen finns och det är i finansutskottet som vi ser de här bristerna gång 

på gång på gång. Senast i lördagens tidning var det en artikel om att finansut-

skottet kräver bättre budgetdisciplin. Det är kanske tionde gången som de or-

den står i tidningen, hur finansutskottet har kommit med ett betänkande.  

Hur får vi då den bättre budgetdisciplinen? Jo, genom bättre tydligare reg-

ler i finansförvaltningslagen. Det är möjligt att de kommer nu i förordningen, 

men jag har svårt att tro att det blir lika tydligt i förordningen som det kunde 

ha blivit i lagen om man hade tagit det ansvar som man har som lagstiftare. 

Återigen, förlåt dem ty de veta icke vad de gör. 

Det står att makt korrumpera alltid, det stod häromdagen i en tidskrift, om 

det så är i en bowlingklubb eller i Ålands lagting. Nu ser man inte på det här 

med klara ögon eftersom man all makt haver i landskapsregeringsmajorite-

ten. Så är det alltid vid alla tillfällen, det är en majoritet som har makten. Jag 

ser det inte så, jag ser det som i all tid är viktigt att det lagstiftande parlamen-

tet tydligt i finansförvaltningslagen anger de här sakerna som man nu skjuter 

till förordningsnivå. Jag vill inte tacka för stora utskottets betänkande, men 

jag vill tacka för den redogörelse som ordförande gjorde. Det är de tankarna 

stora utskottet borde ha tagit sig an och verkligen borde ha tagit sig tid och 

granskat förordningsfullmakterna. Resonemanget huruvida det uppfyller 

grundlag eller självstyrelselag eller inte, jag behöver inte ha den motivering-

en, jag vet att det här är fel. Det är fel att ge så här mycket av lagtingets bud-

getmakt till förordningsnivå att det inte är beslutsnivå.  

Sedan till frågan huruvida individers förmåner ska lagstiftas om så är de 

märkligt att se hur uppfattningen kan ändra. Det är självklart att idealsituat-

ionen skulle vara att när det konstrueras en ny förmån, om det är miljöbilsbi-

drag eller jordbruksstöd, så borde den komma i samband med budgeten, med 

en budgetlag. Det har varit åtminstone liberalernas linje tidigare för att 

uppnå rättssäkerhet. I en sådan här situation så är man beredd att skrota det 

resonemanget och väva in det i alla konstiga argument. Det är anmärknings-

värt.  

Minister Mats Perämaa, replik  

Herr talman! Eftersom ledamoten Sundman riktade sig till liberalerna 

väljer jag att vara liberal just nu och säga att det var sant det han pratade 

om liberalerna. Den här landskapsregeringen har tagit till sig de möjlig-

heter som verktyget budgetlag har. Vi har levererat ett antal nu under 

några år, ett antal budgetlagar som lagtinget har fått ta ställning till. Den 

här landskapsregeringen och liberalerna har gått in för att mera lagstifta 

och ha kopplingen till budgetmomenten där. Att nu säga att allt ska via 

lag utan att någon kan säga vad det riktigt innebär i verkligheten är inte 

bra. Det finns ju ett antal moment där individer får förmåner, där det 

kanske inte finns det exakta lagrummet som man här eftersträvar. Hur 

ska vi hantera det om den här lagen träder i kraft 2012 och vi ska börja 

förbereda en budget. I den här farhågan som finns där har ingen kunnat 

bedöma exakt vilka byråkratiska konsekvenser det här har. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det får den följden att man vid varje förmån måste ha en 

lag i botten. Antingen måste man ha det om det rör sig om ett politikom-

råde som jordbruksstöd, en generell lag eller så måste man ha en speci-
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fik lag. Då kan man förfara sig över mängden ökad byråkrati. Egentligen 

är det inte så mycket mera arbete för oftast är det ett regelarbete i botten 

som man tar i landskapsregeringsbeslut. Skillnaden är att ta de bokstä-

verna och sätta dem i en lagframställning, som man kommer med sam-

tidigt med budgeten. Skillnaden är egentligen inte så stor arbetsmässigt. 

Det är bara att man fortsätter på den lovvärda linjen att i större ut-

sträckning komma med fler och fler budgetlagar. Man fortsätter på det 

och inför principen att alltid när man kommer med en ny förmån så stif-

tar man en budgetlag. Med hänvisning till att man ändå har regelverket 

oftast genom ett landskapsregeringsbeslut så är det inte så mycket mer-

arbete. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Vi pratar om frågan på ett lite annat sätt. Målsättningen 

tycks vi var eniga om. Jag tror att det skulle vara en bra målsättning att 

sätta det som ett krav att i den mån man enas om och föreslår nya för-

måner skulle man stegvis gå in för det här och utnyttja budgetlagsin-

strumentet mera, stifta lagar för att reglera de här sakerna. Det är inte 

det som stora utskottet här säger utan man säger att om den här finans-

förvaltningslagen ska sättas i kraft från 1.1.2012, vilket är målet, då ska 

alla förmåner därefter. Vi vet inte om det i denna lag ska bli verkställig-

hetsförbud för dem om det inte finns en laga grund för det. Det man fö-

reslår nu är tvärt om vid nästa årsskifte och ingen vet vad det betyder. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag kan säga två saker, för det första är de allra flesta för-

måner redan lagfästa och för det andra så visst kan man överväga över-

gångsbestämmelser för att hinna med den här övermäktiga uppgiften, 

men mellan tummen och pekfingret tror jag inte att det är en våldsam 

mängd förmåner som inte baserar sig på lag, så jag ser inte problemet 

som lika stort. Vad jag förstår av betänkandet har man inte tänkt sig nå-

gon övergångsbestämmelse. Det är någonting man kunde ta upp om det 

blir aktuellt med ett till betänkande från stora utskottet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Egentligen vet jag inte om det är riktigt värt att kommen-

tera det hela, men när nu ledamot Sundman kommer med en sådan här 

total misstolkning av liberalernas åsikt om behovet av lag som grund för 

utbetalning av individuella rättigheter via budget osv. kan jag inte låta 

bli att protestera. Det är de facto så att liberalerna om någon, konse-

kvent har bedrivit den linjen och gör det fortsättningsvis. Det är inte 

detta det handlar om i det här sammanhanget. Vad det handlar om är 

att den här lagen är en administrativ lag och i den här lagen så blir en 

sådan här bestämmelse på helt fel plats. Den här typen av bestämmelse 

hör hemma där den finns idag nämligen i grundlagen och i självstyrelse-

lagen. Det är de grundläggande medborgerliga rättigheterna. 
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Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är precis tvärt om. Det är i finansförvaltningslagen 

som en sådan här generell bestämmelse hör hemma. Om man vill ha det 

så här ska man sätta det i finansförvaltningslagen. Det är finansförvalt-

ningslagen som är den speciallag som förverkligar självstyrelselagens 

och grundlagens bestämmelser. Det här är helt rätt ställe, då får man en 

generell bestämmelse som säger att så fort som det handlar om en eko-

nomisk förmån till en individ så ska det vara baserat på lag. Till den de-

len är det inte fel, men praktiska omständigheter att det här är ett stort 

steg att motivera mitt i allt, kan motivera övergångsbestämmelser eller 

något sådant. Det som frustrerar mig är att jag har drivit samma linje 

som liberalerna, jag har stött liberalernas strävan att införa rättssäker-

het och land ska med lag byggas och allt det, därför är jag nu lite frustre-

rad över att man lämnar den linjen och kommer med alla möjliga krusi-

duller i argument för att komma ifrån det. Det är inte bra! 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Det är just typen av det här senaste uttalande som ledamot 

Sundman gör, nämligen att liberalerna skull ha lämnat någon slags linje, 

som definitivt inte har någonting med sanningen att göra. Absolut inte. 

Det är någonting som är fri fantasi som har runnit upp i ltl Sundmans 

skalle. Liberalernas linje är helt klar och har varit det hur länge som 

helst och kommer att vara det i fortsättning också när det gäller de här 

sakerna. Beträffande lagstiftningssystematiken betyder det antagligen 

att nu när vi ska börja ta in den här typen av allmänna rättighetslagstift-

ningar i administrativ lagstiftning så ska vi börja ta in det i alla admi-

nistrativa lagstiftningar också, inte bara i finansförvaltningslagen utan 

all lagstiftning som överhuvudtaget har med individen att göra. Vad le-

der det till? Det leder till en lagsystematisk soppa. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Så är det. Så gör vi också i t ex den nya förvaltningslagen. 

Där är det många sådana bestämmelser som kommer sig av de övergri-

pande bestämmelserna som finns i självstyrelselag och grundlag. Det är 

inga konstigheter, det är så här lagstiftning går till. Så här har det alltid 

gjorts och kommer att göras. Att det skulle vara några fantasier som jag 

säger stämmer inte, jag har lyssnat här vad som har sagts i plenum idag. 

Är det så att liberalernas linje står fast att man tycker att alla förmåner 

som ges till individer ska baseras på lag, nå då ska man hålla med stora 

utskottets betänkande för så står det i stora utskottets betänkande. Det 

är den ändringen man har gjort i 13 §. Det är ingen fantasi utan det står 

svart på vitt, så var så goda och låt i så fall bli att föreslå någon försäm-

ring av det. Det skulle vara en stor seger för liberalerna och för mig, som 

har drivit den här linjen tidigare. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Lagutskottet har i sin behandling av landskapsregeringens 

framställning om en ny finansförvaltningslag i stort sett omfattat lagen. 
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Mycket av det som jag tycker att är viktigt har kommit fram i lagutskottets 

betänkande, vissa saker har jag personligen haft frågetecken om och det har 

jag också uttryckt i lagutskottet tidigare. Det som är viktigt är att det här är en 

ramlag som möjliggör en utveckling av finansförvaltningen. Det är avgö-

rande. Man har samtidigt tillsatt en intern arbetsgrupp för att se över förvalt-

ningssystemet.  

Det som togs upp i behandlingen var förslag om att det skulle gå tillbaka 

till lagutskottet, men det blev stora utskottet istället. Jag uppfattar stora ut-

skottets uppgift som sådan att man skulle se på centralisering som skulle vara 

en konsekvens av den nya lagen. Man skulle granska förordningarna i förhål-

lande till grundlagen, man skulle granska förordningarna överhuvudtaget, 

om de var för omfattande, om det skulle vara lag istället. Man tog upp tidsa-

spekten om förordningarna skulle göras klara förrän man kunde godkänna 

lagen och sedan skulle man, om jag uppfattade saken rätt, ta med stödord-

ningar, regleringar och liknande, dvs. en stödlagstiftning. Det nämndes också 

att stöd ska finnas i lag.  

Stora utskottet har inte tagit upp det här med centralisering, det har inte 

heller lagutskottet gjort eftersom det inte fanns anledning till det. Det fanns 

visserligen i remissvaren ett svar som var mycket fokuserat på centralisering, 

men jag har uppfattat det som att man där avsåg EU-regleringen av våra sy-

stem. Det är ett givet system som är på sidan av finansförvaltningslagen.  

När det gäller förordning och grundlag har man, som stora utskottets ord-

förande sade, gått igenom det och inte funnit att det står i strid med grundla-

gen. Det skulle också vara märkligt med de många förordningsfullmakter som 

finns i lagtinget. De stämmer överens med budgetförordningen i riket, med 

deras 78 § och de täcker in också vår. Bryter man mot grundlagen gör man 

det också i riket.  

Stora utskottet kom fram med en riktig bedömning, det finns alltså ingen-

ting. När det gäller stödordningar var det här i ett replikskifte och det som 

vtm Gunnar Jansson sade, att det är den organiska lagstiftningen som bör ta 

hand om de sakerna. Det som finansutskottet kommer fram till är alltså 13 § 

och förordningsfullmakten. Jag håller helt med reservanterna här om att man 

inte ska lagstifta i stora utskottet utan särskild beredning.  

Jag ska återkomma till resonemanget bakom det som majoriteten för fram, 

men jag vill först ställa en fråga om en definition på prestationsprincipen som 

finns i stora utskottets betänkande. Är det ett skrivfel för det står prestations-

principen när det gäller bokföringen. Sedan blev jag än mera överraskad när 

ordförande Anders Eriksson hade en lång, lång utveckling om kommunför-

bundets definition av bokföringen. Tittar man efter i landskapets bokslut kan 

man se att man i huvudsak följer prestationsprincipen och affärsmässiga 

principer, undantaget vissa företagsstöd, lantbruksstödet osv., som man av 

olika skäl periodiserat på ett prestationsmässigt sätt.  

Jag har kommit fram till att här har vi hela problematiken från finansut-

skottet till lagutskottet till stora utskottet, dvs. skillnaden mellan budget och 

bokslut. Faktiskt står det ganska bra i landskapsregeringens framställning på 

sid. 12 om just prestationsprincipen. Man har i ett 20-tal år försökt införa den 

i budgeteringen. Man har gjort det på Nya Zeeland, Island, Cypern, Austra-

lien och vissa andra länder, mer eller mindre Sverige har en rörelse i den 

riktningen, Finland har bestämt att man inte gör det.  
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Man måste ställa sig den fundamentala frågan: Vad är det för skillnad på 

prestationsprincipen i budget och bokslut? Budgeten handlar om framtida 

händelser och ska man periodisera framtida händelser bör man göra kalkyler, 

intäkter och kostnader. Många som har yttrat sig här, från oppositionssidan i 

alla fall, har inte tänkt på att man genom att utveckla prestationsprincipen för 

budgeteringen minskar man på parlamentets makt. Minister Katrin Sjögren 

sade tidigare att det här är en maktkamp mellan regering och lagting och pre-

stationsprincipen i budgeteringen är att ge regeringen mera makt. Att ge re-

geringen mera makt är en politisk fråga om man vill göra det. Orsaken att 

makten blir större är för att i ett bokslut har man intäkter och kostnader, van-

ligtvis för ett år och det ger resultatet, men i budgeteringen har man anslag. 

Man anslår en viss summa för att man ska försöka genomföra det, förverkliga 

det och sällan gör man en bedömning av både intäkter och kostnader, dvs re-

sultat. Det brukar kallas resultatstyrning, målstyrning och det är väldigt om-

tvistat.  

Jag undrar om vi utan vidare ska säga att vi inom två-tre år till nästan 100 

procent skulle ha genomfört prestationsbudgetering. Är det faktiskt så? Jag 

tror inte på det. Däremot har lagutskottet faktiskt sagt någonting som är nöd-

vändigt och riktigt och det är att till nästa budget ska man skilja på drift och 

investeringar. Det är ett första viktigt steg att i nästa budget, inte om två-tre 

år, inte 2014 utan i nästa budget om det kommer någon i vår eller i höst. 

Herr talman! När det sedan gäller förordningsfullmakten, kan man med 

facit i hand säga att det var en taktisk miss av landskapsregeringen och lika 

mycket av lagutskottet, att inte påpeka att förordningsfullmakten finns i 13 §, 

istället för att säga i en paragraf att landskapsregeringen får utfärda förord-

ningar förutom i de fall som begränsas av självstyrelselagen och grundlagen. 

Då har man kopplat det på ungefär samma sätt som i riket att man har en 

förordning, men med sju-åtta paragrafer. Det här är väldigt detaljerade be-

stämmelser, de flesta säger att man i årsredovisningen ska ha en viss upp-

ställning. I behandlingen av tillgångar av ringa värde, t ex en av trafikavdel-

ningens trafikgrupper får sälja utan desto mera vidlyftiga undersökningar om 

det är värderat under t ex 2011. Det är den typen av förordningar som man 

ska ha möjlighet att utfärda. 

Herr talman! Sedan till en av de viktigaste punkterna som reservanterna 

här har lyft upp. När det gäller budgetlagar så behöver inte någon, inte heller 

ledamot Danne Sundman, tvivla på att liberalerna står fast vid det som vi har 

genomfört, att kunna, samtidigt som man budgeterar, stifta lag. Det bör man 

göra när det gäller individens rättigheter. Däremot borde man tänka på 

marknadsfördelningen mellan regering och parlament när det gäller förord-

ningsfullmakten. När man beredde en ny grundlag i Finland så konstaterade 

man det som tidigare sades att det var tradition och det var praxis och det var 

en etablerad ordning att statsrådet, eller regeringen i vårt fall, hade möjlig-

heten att förverkliga budgeten genom att utfärda bestämmelser och förord-

ningen. Det står alltså i samband med grundlagen att den förordningsfull-

makten finns när det gäller sådant som ska göras genom budgetbeslut.  

För oss är frågan om vi vill ha det på det sättet. Ska vi ge mandat åt vår re-

gering att genomföra den budget som lagtinget bestämmer eller ska man 

kräva lagstiftning tre månader och komplicerade beredningar osv? Ska vi ha 

en handlingskraftig regering fortsättningsvis så måste vi bestämma oss, ska vi 

i enlighet med stora utskottets förslag gå in och kräva lagstiftning i högre ut-
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sträckning? Ja då kommer vi igen till att vem ska avgöra detta? Ska det avgö-

ras i stora utskottet eller ska det föras tillbaka till lagutskottet eller ska vi ta 

ett politiskt beslut och säga att den praxis som finns i budgeteringen, bortsett 

från budgetlagar, ska också fortsättningsvis gälla? Om vi tar miljöbilsexemp-

let så kan man diskutera den väsentliga saken om det är en rättighet för indi-

vider att få en miljöbilspremie eller om det är en förmån som man får om 

man gör vissa saker. De sakerna är naturligtvis reglerade i beslut och be-

stämmelser. Man ska köpa miljöbil, den ska inte släppa ut mer än 120 gram 

koldioxid, den ska inköpas på ett visst sätt, man får köpa bara en bil, det är 

inte någon mänsklig, individuell rättighet, det är en förmån för dem som är 

villiga att betala lite mer för att skydda miljön.  

Det här är alltså stora politiska frågor som vi, enligt ledamot Sundman, 

inte förstår något av alls överhuvudtaget, men ändå måste fullfölja vårt upp-

drag, dvs. argumentera för det som vi tycker att är rätt och riktigt. Reservan-

terna har fört fram de argument som borde gälla i vårt system när man lag-

stiftar. I det här fallet preciserar lagstiftningen att det ska göras i en viss ord-

ning, beredning i förvaltningen, beslut i lagtinget eller behandlas i specialut-

skotten med den tid som lagstiftning kräver. Jag blev mycket förvånad över 

stora utskottets ordförandes definition av någonting som inte behövdes defi-

nieras, eftersom det gäller att definiera budget enligt prestationsprincipen. 

Jag blev förvånad över det, men måste ändå säga att det var en fördel att de 

hade en snabb behandling i utskottet därför att den här ramlagen är grunden 

för vidare arbete och det bör komma igång. Jag hoppas att det kan bli en 

snabb behandling så att lagen, hur den än blir ska kunna gå vidare före lag-

tinget tar ledigt. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! De är riktigt, till skillnad från lagutskottet hade stora ut-

skottet en snabb behandling när det gällde den här lagen. Jag blir ändå 

lite förvånad över det som vtm Erland säger, ett centralt begrepp är ju 

prestationsprincipen. Vi fick erfara i stora utskottet att lagutskottet inte 

hade kunnat definiera vad det här handlade om. Därför ville jag vidare-

utveckla resonemanget runt det.  

Prestationsprincipen är att man får ett mera överskådligt instrument 

än vad vi har idag och framför allt att vi får in mera affärsmässighet, till-

läggsbudgeterna, städarbudgeterna kanske kan försvinna på sikt och re-

servationsanslagen också. Reservationsanslagen är också någonting som 

gör att man har väldigt svårt att se vad det finns för disponibla medel 

sist och slutligen. Lagutskottet skriver att man också omfattar det sam-

tidigt som lagutskottets ordförande står här och säger att han inte tror 

på prestationsprincipen. Nog är det ganska svårt att förstå hur behand-

lingarna i lagutskottet går till. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag har inte fört något vidare resonemang vad man gör i 

framställningen. Där säger man vad prestationsprincipen i budgetering-

en betyder och hur svårt det är att frångå vårt duala system. Jag har fö-

reslagit i lagutskottet att man skulle gå in för att separera investeringar-

na i nästa budget. Det är min åsikt som jag kan stå för. Ledamot Eriks-

son försöker plottra bort problemet och säger att han tror på budgete-
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ring enligt prestationsprincipen. Han hade ett långt, långt anförande av 

bokslut, det är ju en helt annan sak. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag hade inget långt anförande alls om bokslutet utan jag 

försökte beskriva vad prestationsprincipen sist och slutligen går ut på. 

Det som har formulerats i stora utskottets betänkande om hur man bok-

för handlar om inplaceringen av anslagen årsmässigt. Jag måste igen 

säga att det är märkligt, begreppet är ganska centralt i lagframställning-

en. Finansutskottet har uppfattat det så i sitt utlåtande till lagutskottet, 

man har ett ganska intressant och seriöst resonemang om vad principen 

innebär. Stora utskottet omfattar det. Lagutskottet skriver klart och tyd-

ligt: ”Utskottet delar finansutskottets uppfattning att målet är att en 

prestationsbaserad budgetering ska vara införd inom en två-tre års 

period från lagens ikraftträdande.” Samtidigt står lagutskottets ordfö-

rande här och säger att han inte tror på prestationsprincipen. Han tror 

att det är väldigt svårt. Det är otroligt märkligt att få arbetssättet i lagut-

skottet att gå ihop. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Ledamot Anders Eriksson försöker återigen upprepa och 

prata bort vad budgetering enligt prestationsprincipen är. Man kan ge-

nomföra en åtskillnad mellan investeringar och drift, som jag anser vara 

väsentligt i nästa budget och det har lagutskottet sagt. Jag vet inte om 

det gäller längre enligt stora utskottet. Att bokföra enligt prestations-

principen gör vi redan, det står i bokslutet att det huvudsakligen är upp-

byggt enligt prestationsprincipen. Ska vi gå tillbaka till något annat och 

sedan införa det igen om två-tre år. Det är inte logiskt. Skillnaden är att 

det är ett missförstånd mellan vad budgetering är och vad bokslut är. 

Jag har försökt förklara det. Jag har ingen större förhoppning om att det 

går hem i alla lägen, men så är det. I betänkandet står det väldigt bra, ett 

bra betänkande till den delen att förklara skillnaden mellan bokföring 

och budgetering, men det förutsätter att man läser betänkande. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! En redovisningsekonom måste få säga att det är ett ytterst 

märkligt resonemang om man inte skulle följa samma princip i budget och 

bokslut. Då skulle man inte kunna avläsa resultatet utgående från den budget 

som man har som underlag. Prestationsprincipen både i budgeteringen och i 

bokslutet är en självklarhet i kommunallagstiftningen numera och borde na-

turligtvis införas här hos oss. Det är för att få de rätta kostnaderna placerade 

på de rätta åren och avskrivningssystem när det gäller investeringar är en helt 

integrerad och nödvändig del av det hela. Precis lika ska det vara i budget 

som i bokslut. Precis samma principer ska följas till den delen.  

Herr talman! Den senaste landskapsregeringens berättelse som vi har fått 

oss till del anger under finansavdelningens förvaltningsområde två mål i 

sammanhanget som är väsentliga och redovisningen över vad man har gjort. 

Det första målet är att anpassa ekonomisystemets struktur till ett utökat re-
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sultatansvar och en förnyad budgetstruktur. Det här är otroligt viktigt att 

man binder ihop resultatansvaret med budgeteringen. Under Förverkligat 

under detta mål står det: ”Under året har det inte funnits tid att utveckla och 

anpassa ekonomisystemets struktur till ett utökat resultatansvar och för-

nyad budgetstruktur till följd av att annat utvecklingsarbete krävt mer re-

surser än väntat.” Jag antar att 2010 års text kommer att vara ungefär lika.  

Det andra målet finns under samma rubrik: ”Mål: Att utforma ett förslag 

till ny budgetstruktur. Förverkligat: Arbetet har fått anstå i avvaktan på 

och till förmån för förberedningen av förslag till ny förvaltningslag.” Då ser 

vi att de här frågorna om budgetstrukturen och resultatansvar binds ihop 

med förslaget till finansförvaltningslag. Helt logiskt.  

Vi har ställt oss många frågor när vi fick förslaget till finansförvaltningslag, 

först och främst finns det många oklarheter gentemot resten av förvaltningen, 

inte så mycket mot finansavdelningen men gentemot resten av förvaltningen. 

Många frågor har också ställts ute i förvaltningen, vad kommer att hända? Vi 

har sagt att det finns en risk för centralisering till finansavdelningen av bud-

getmakten eftersom man är otydlig, finansministern, eftersom man är otyd-

lig. Man kan inte utläsa ur förslaget hur centraliseringen kommer att göras el-

ler icke göras, i vilken mån den kommer att göras, i vilken mån det kommer 

att finnas ett tydligt budgetanslag ute i förvaltningen. Det hänförs till land-

skapsförordningar. Då borde vi gärna i förhållande till den här berättelsen ha 

haft förslagen till landskapsförordningar så att vi hade kunnat veta hur det 

ska bli, men nu vet vi inte.  

I lagutskottet har man inte rett ut det, i finansutskottets utlåtande till 

lagutskottet skrev man att det här var oklart, precis som jag sade och som vi 

har tyckt, och att lagutskottet borde ägna sig åt det. Därför vill vi ha en vidare 

behandling i lagutskottet så att man kunde reda ut frågan. Det förutsätter en 

dialog med landskapsregeringen så att man får lite uppfattningar om vad som 

ska stå i förordningen. Därför tvingades vi vara med och föreslå att det skulle 

gå till stora utskottet för att reda ut frågan där.  

Stora utskottet har fått information om att det var väldigt bråttom. Man 

hade möjlighet att sammanträda en förmiddag och på eftermiddagen skulle 

man justera betänkandet. Så här stora frågor kan man alltså inte klara av i en 

utskottsbehandling. Därför var jag väldigt imponerad av utskottsordförandes 

presentation, som var långt fylligare än det korta betänkandet.  

Frågan om centralisering kontra decentralisering har vi inte fått svar på. 

Det som jag lyfte upp i en bisats, kanske till och med i någon mening, var det 

här med några förordningsfullmakters förhållande till grundlagen. Det var 

inte huvudpointen och jag ser inte heller några stora problem, kanske inte 

några problem alls. Det har lyfts upp här att jag har drivit den frågan. Nå jag 

har nämnt det några gånger, men det är ingen stor fråga. Däremot är den 

andra frågan om vad som ligger på landskapsregeringen och vad som ligger 

på lagtinget att besluta om när det gäller finansförvaltningslagen. Det är na-

turligtvis en väsentlig gränsdragning. Den har att göra med förordningsfull-

makterna och deras innehåll och hur man avser att utnyttja det.  

I stora utskottet blev reservationen besvärande när man får en formulering 

som heter ”att det står i strid med lagtingets budgeteringstradition”, änd-

ringsförslaget i 13 § som stora utskottet föreslår. Vi hade en liten ordvändning 

i ett replikskifte med vtm Gunnar Jansson redan så jag ska inte ytterligare gå 

in på det, men jag är lite förvånad eftersom jag har varit med så länge och 
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inte tyckt att man ska ha den här budgettraditionen som man har haft. Att 

man budgeterar utan lagstiftning som underlag strider mot grundlagen, man 

strider mot självstyrelselagens 21 §. Därför fick vi 20 § och den borde land-

skapsregeringarna ha använt flitigare så att de intentioner som lagtinget hade 

då skulle följas.  

Stora utskottets formulering i 13 § är inte problematisk ur förvaltningens 

synpunkt när man läser den ihop med 21 § självstyrelselagen. Ingen kan få 

mig att tro eller tycka det. Jag vet inte vad man ska använda för argument då. 

Den argumentation som man har fört här i salen idag har varit mest allmänt 

tyckande. Juridiskt ser jag inte att det skulle vara något problem att utan 

problem följa formuleringen som den nu är föreslagen i 13 §, när man läser 

den i förhållande till 21 § i självstyrelselagen.  

Avslutningsvis, herr finansminister Perämaa, skulle jag vilja ha svar på 

frågan om vilka budgetmoment som delar ut pengar till enskilda individer i 

landskapet utan lagstöd? Finansministern sade här i en replik att det skulle 

bli problem eftersom det fanns en hel del sådant. Jag vill veta vilka det är. Det 

måste vara helt avgörande för den fortsatta behandlingen av det här ärendet i 

den mån det blir någon sådan. Pratar vi om verklighet och reality eller står vi 

här och bara tycker till rent allmänt? Jag kan för min del inte se att vi skulle 

ha ett enda anslag i budgeten, som gäller stöd till enskilda, som inte skulle 

basera sig på lag. Jag har bland mina kolleger i oppositionsbänken försökt 

fråga vilka det kunde vara. Vissa förslag har kommit och vi har tillsammans 

kunnat konstatera att alla har lagstöd. Vilka är det nu som är problematiska, 

som saknar lag eller budgetlagar?   

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Ltl Roger Jansson upprepar igen det som han har sagt två 

gånger tidigare, centralisering, förordningsfullmakten osv. När det gäl-

ler olika frågor så får man argumentera, men utskottet har tydligen inte 

behandlat frågorna. Inte fann jag i lagutskottets behandling några teck-

en på centraliseringar, inte fann jag heller att stora utskottet har tagit 

upp det. När det gäller förordningsfullmakten så bygger det på ett miss-

förstånd från ledamot Janssons sida. Han talar om budgetmakten i för-

valtningen. Förvaltningen har inte någon annan budgetmakt än att man 

föreslår. Det är som jag har sagt tidigare att man har blandat ihop bud-

get och bokslut och lagting och regering. En enda soppa vill jag säga! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Man får tacka för de värmande orden. Jag har talat om 

budgetansvaret ute i förvaltningen. Hur ska budgetansvaret se ut efter 

att lagen har trätt i kraft. Med det menar jag att det är fortsatt oklart ef-

tersom inget av utskotten har behandlat det. Lagutskottet och finansut-

skottet har hört sådana tjänstemän som säkert har ställt frågorna och 

klargjort var problematiken finns och vad frågeställningarna finns i för-

hållande till det nya förslaget till förvaltningslagen. Stora utskottet har 

inte hört några personer som har haft möjlighet att svara på frågorna. 

Däremot saknar de tidigare betänkandena klara besked på oklarheter 

annat än finansutskottets korta stycke om just den frågan. 
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Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det är uppenbart att bakom hela diskussionen ligger 

maktbalansen mellan opposition och majoritet och därmed mellan lag-

ting, förvaltning och regering. Mycket av det som har tagits upp i för-

valtningsfrågor gäller t ex budgetdisciplin och liknande saker så det är 

frågan om hur mycket vi ska dra in lagtinget genom lagstiftning i för-

valtningsfrågor och sådant där man bör ge myndighetsmandat åt en re-

gering. Det är den balansen som hela tiden ligger i bakgrunden. Det är 

helt tydligt att ledamot Roger Jansson vill ha så mycket förvaltning till 

lagtinget som möjligt när han är här. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Den här typen av tolkningar behöver inte läggas i min 

hjärna för de finns inte där. Det är ingen idé att ens försöka. Jag sade i 

remissen till lagutskottet att jag gärna ser att lagen gällande ÅHS tas 

bort och jag angav skälen för det. Den är borttagen av lagutskottet, jag 

tackar för det, det var klokt. Jag sade en del annat som var inom samma 

genre, samma område, samma resonemang gentemot den övriga för-

valtningen. Där har man däremot inte levererat vare sig argumentation-

er eller något annat utan försöker här med viss otidighet argumentera 

gentemot, men det bryr jag mig inte så mycket om. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det här är en utskottsbehandling, utskottet har kommit 

med förslaget, inte har jag gett uppdrag i förvaltningen att exakt reda ut 

vilka delar, vilka moment och vilka förmåner som möjligen saknar lag. 

Jag kan tänka mig att t ex det stöd till pensionärer som ännu ges i år till 

mars månad när en garantipensionslagstiftning träder i kraft på rikshåll, 

att det möjligen kunde vara i strid med detta. Man kan diskutera stödet 

till hissar, som vi har föreslagit, där man har pratat om principer om det 

riktar sig till individer eller man kan säga att det riktar sig till bolag för-

modligen. Det finns många frågetecken. Frågan om solpaneler riktar sig 

till individer, om vi där saknar lagstiftning. Jordbrukspolitiken, det finns 

väldigt mycket lagstiftning där. Jag återkommer till det. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag ställde en klar fråga, vilka budgetmoment är det som 

nu kommer att åstadkomma den här soppan, jag tror att det var mi-

nister Sjögren som uttryckte sig på det sättet och finansministern sade 

själv att det finns åtskilliga sådana anslag. Nu får jag svaret att möjligen 

är det det och det, men ministern är osäker för han har inte bett sina 

tjänstemän att göra en lista på det. De nämnda stöden är alla sådana, 

som jag menar med bestämdhet enligt 20 § självstyrelselagen ska vid-

hängas av budgetlagar när de kommer första gången för beslut i sam-

band med budgetförslag. Jag förstärks här i min uppfattning om att ma-

joriteten talar om ett icke problem. Fundera allvarligt på det, ni talar om 

ett icke-problem i anledning av formuleringen från stora utskottet i 13 §.  
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Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det har jag sagt tidigare att vi via budgetlagar och via lag-

stiftning allt mera ska reglera sådant här i lag, den målsättningen har vi. 

Även om ledamot Roger Jansson säger att det är ett icke-problem för att 

även de här kan åtföljas av en budgetlag så existerar inget problem alls. 

Vi har landskapslagen om finansiering av landsbygden jämte de förord-

ningar som har lagkraft, de är tvingande, de reglerar säkert många av de 

här sakerna direkt, men jag är inte säker på att det till alla delar gör det 

utan att vi har haft en genomgång. Sedan har vi en landskapslag om lån 

och räntestöd och landskapsgarantier där begreppet och lagutrymmet är 

väldigt vagt och brett. Frågan är om de sedan är en tillräcklig grund i 

förhållande till den här framställningen, förslaget från stora utskottet. 

Det finns alltså frågetecken. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! När man från regeringshåll, från ministerhåll ur deras 

egna munnar får höra att det finns åtskilligt i budgeten som den här 

formuleringen i 13 § finansförvaltningslagen och som stora utskottet fö-

reslår, kommer att skapa ett kaotiskt läge måste man ha torrt på fötter-

na, man kan inte kasta det ur sig och säga att det eventuellt till någon del 

kan finnas något sådant. Alla exempel som tas upp här är sådana som 

erfordrar budgetlagar, enligt mitt förmenande, med bestämdhet! 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Harry Jansson 

Herr talman! Jag ska inte förlänga debatten alltför mycket, jag tror att stånd-

punkterna börjar bli ganska klara. Jag och centergruppen har diskuterat det 

här på förmiddagen och konstaterar att vi i högsta grad kan känna sympati 

med de ambitioner som utskottsmajoriteten har visat genom sitt handlande, 

men vi känner oss ändå inte trygga i det sätt som stora utskottsmajoriteten 

ser på den här frågan. Personligen får jag den känslan att utskottet har for-

mulerat sig för snabbt, man har bl a placerat in den föreslagna ändringen av 

landskapsregeringens framställning på en felaktig plats, som jag ska åter-

komma till.  

Några utgångspunkter av det som har sagts här hittills idag. Ledamot Ro-

ger Jansson pratade lite föraktfullt om fiskarpolitik, som ska prägla detta par-

laments handlande under tidigare år i samband med Ålandsbudgeten. Jag 

tycker att han lite nedvärderar parlamentets ställning. Vi ska komma ihåg att 

ett förslag till budget trots allt har en demokratisk förankring, det finns en 

majoritet, som har format en landskapsregering och den majoriteten lägger 

fram ett förslag, som går igenom utskottsbehandling och sedan är föremål för 

omröstning i denna sal vid behov. Man ska nog inte tala om fixarpolitik. Där-

emot kan man säga att utskottsmajoriteten vill sätta handbojor på kommande 

landskapsregeringen vad gäller politiska initiativ, som då kan aktualiseras av 

idag okända händelser.  

Det är helt klart att i den bästa av världar är allt vi gör lagbundet och de 

facto är vi sannerligen på god väg därhän, att varje steg vi tar är lagbundet på 

ett eller annat sätt. Frågan är om detta parlament med öppna ögon ska se till 

att det inte finns utrymme för budgetpolitik i elfte timme, dvs. förslag som 
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aktualiseras, där enskilda människor kan ha ett särskilt behov av stöd från 

detta parlament. Då skulle vi på grund av avsaknaden av en budgetlag, en 

framställning, inte kunna bevilja pengar. Här finns naturligtvis möjlighet att 

utnyttja 20 § i självstyrelselagen, det som vi kallar budgetlagen, men vill vi ef-

tersträva en flora av budgetlagar när vi vet att den dag presidenten meddelar 

att den har förfallit helt eller delvis så gäller det inte längre. Vad har hänt un-

der den mellanliggande tiden. Jo, förvaltningens tjänstemän har naturligtvis 

verkställt hela arrangemanget, med alla de rättigheter och skyldigheter som 

har följts av det lagpaketet. Vill vi åstadkomma den situationen?  

När det gäller rättigheter och skyldigheter har det i dagens debatt blandats 

in ett anslag som är rättighet eller skyldighet, det är enligt mig fel angrepps-

sätt. Ett anslag i sig skapar aldrig någon automatisk rättighet för en enskild 

individ att få medel. Vad vi är ute efter som lagstiftare och landskapsrege-

ringen som verkställare är att alla ska behandlas lika. Hur uppnår man det? 

Jo, genom myndighetsbeslut där förslaget till finansförvaltningslag skulle 

formaliseras av landskapsregeringen, vid behov i form av en landskapsför-

ordning i andra hand genom bestämmelser och andra anvisningar. Syftet 

skulle vara att uppnå 6 § grundlagen Jämlikhet inför lag. Frågan är då om vi 

ska anse att detta inte räcker till. Vi vet att vi har en landskapslag om finans-

förvaltning idag, som redan ger oss möjlighet att budgetera tillfälliga anslag. 

Skulle inte det vara tillräckligt att svara upp mot myndighetsutövande? Där 

ställer jag mig frågande till vad utskottsmajoriteten önskar uppnå.  

Vad jag vände mig mot särskilt i utskottsmajoritetens behandling av ären-

det är den brådska som har präglat det här. Jag vill hålla med om att ut-

skottsordförande Eriksson på ett förtjänstfullt sätt har beskrivit problemati-

ken när det gäller budgetering etc., men den presentationen står inte alls i 

förhållande till den knapphet som präglar utskottets hantering av ärendet. 

Jag vill särskilt uppmärksamgöra parlamentet i stort att i själva motiveringen 

talar utskottet om att grunderna för individens rättigheter och skyldigheter 

ska utfärdas genom landskapslag och plötsligt inne i själva lagtexten så pratar 

man om förmåner som tillkommer individen. En helt annan sak. Det här ty-

der på att utskottsmajoriteten har haft en god vilja, men inte lyckats formu-

lera det man har varit ute efter. I övrigt vill jag understryka ånyo att ingen i 

denna sal skulle motsätta sig att vi skulle ha en lagbundenhet i allt vi gör, 

men det finns också en verklighet där vi vet att vi har en lagberedning som 

har bristande resurser och därmed kvarstår frågan om budgetlagar är någon-

ting som vi alltid ska ha? 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag konstaterar att ledamot Harry Jansson har ungefär 

samma uppfattning som jag tidigare försökte säga. Vi borde diskutera 

att landskapsregeringen inte ska ha en sämre politisk ställning än vad 

statsrådet eller regeringen har i riket, dvs. kan vi inte lita på landskaps-

regeringen ska vi byta ut den. Allt ska inte behöva vara i lag utan det ska 

finnas ansvar och förtroende. Jag tolkar att det var det som ledamot 

Jansson förde fram. Det är en väldigt viktig diskussion. Man kan inte 

lagstifta om allting, särskilt inte om ansvar och förtroende.  
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Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Jo, tack för det ledamot Erland. Det är ett viktigt påpe-

kande. Vi vill ju i denna sal att landskapsregeringen skall enligt 8 § 1 

mom. grundlagen ha samma status och samma ställning som statsrådet. 

Det här tyder på att utskottsmajoriteten ser det annorlunda, att det är 8 

§ 2 mom. Andra myndigheter som borde tillämpas på landskapsrege-

ringen. Det är en självstyrelsepolitik som inte i alla fall centergruppen 

kan omfatta.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det blir lite upp och nervända världen när vissa pratar om 

att man inte kan ha lagstiftning för allt. Notera vad jag sade i min pre-

sentation av betänkandet, att vi behöver ha en viss flexibilitet även 

framöver i budgetprocessen. Det vill jag understryka. Vi ska inte krångla 

till allt, helt orimligt, men när det gäller en förmån, rättighet, kalla det 

vad ni vill, beträffande enskilda individer behöver det vara lagbundet. 

Det är det som är det viktiga och det är det som vi vill uppnå. Givetvis, 

det har jag sagt själv, det är självklart att det blir brådska i och med att vi 

tycker, och det tycker jag också personligen, att det är viktigt att lagstift-

ningen kan träda i kraft vid årsskiftet. Jag har också uppfattat att rege-

ringspartierna har sett det på det sättet. När lagutskottets medlem 

Harry Jansson säger att det är en knapphet i motiveringen kanske man 

kan tycka att det är det, men lagutskottet hade faktiskt möjlighet att 

jobba med det här sedan maj i fjol när det remitterades den 20 septem-

ber. Enligt mitt synsätt, som part i målet, så har man betydligt knappare 

motiveringar till egentligen vad lagutskottet sist och slutligen tänker om 

centrala begrepp som presskonferens och den typen. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Lagutskottet tog naturligtvis finansutskottets påpekande 

om fullmaktsgivande på största allvar, men dels kan vi säga att vi inte 

anser att lagutskottet ska fungera som lagberedare, vi har några utskott i 

detta parlament som är mer ambitiösa när det gäller den inställningen, 

men framför allt delar vi inte riktigt, fast det kanske står annorlunda i 

lagutskottets betänkande, till fullo finansutskottets synpunkter om pro-

blematiken vad gäller fullmaktsgivandet som har 13 olika delegerings-

möjligheter. Sedan vad gäller omfattningen av betänkandet, så med 

tanke på att det är en reform som syftar till att skapa en riktning för en 

prestationsbudgetering, gjorde utskottet ett rysligt bra jobb. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Lagutskottets medlem Harry Jansson säger att man tog 

vad finansutskottet skrev på största allvar, men det gjorde man de facto 

inte. Det som är märkligt är att lagutskottet å sin sida skriver så här: 

”Utskottet har i ärendet inhämtat ett utlåtande från finansutskottet.” 

Utlåtandet omfattas av lagutskottet, det är inget undantag eller någon-

ting och det gäller också synbarligen det lagutskottet säger om att för-

ordningsfullmakterna är för vida. Jag vidhåller det jag har sagt tidigare 
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att det är oerhört märkligt, det skulle vara spännande att se hur hante-

ringen av sådana här lagframställningar riktigt fungerar i dagens läge i 

lagutskottet. Vi har haft ordförande och vi har haft en medlem i lagut-

skottet som säger att nej, inte delar vi finansutskottets synpunkter fast vi 

skriver i betänkandet att vi gör det. Det blir fullständigt obegripligt. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Jag tror att när lagutskottet skrev att vi omfattar finansut-

skottets principiella ståndpunkt var det nog uttryckligen budgeterings-

principen. Att finansutskottet hade en förhoppning om att vi skulle börja 

titta på delegeringsbestämmelserna var kanske mer en förhoppning och 

i så fall borde finansutskottet ha föreslagit eller preciserat på vilka punk-

ter det fanns en problematik att uppmärksamma. Som vi uppfattade det 

inom lagutskottet var det fråga om i princip den inre förvaltningen, hur 

den skulle regleras, hur motiveringarna i Ålandsbudgeten ska utformas 

osv. Problematiken kan vi inte riktigt dela som tydligen stora utskottets 

behandling har präglats av. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det är en tråkig utveckling av den här mycket viktiga lagstift-

ningen och dess behandling i lagutskottet. Jag lägger nog ett stort ansvar på 

majoriteten, som inte har kunnat ta sitt ansvar. Åtminstone inte det ansvar 

som oppositionen är beredd att ta, att säga hur ramlagen ska förverkligas. 

Varken vad gäller tidsplan eller vad gäller innehållet. Varför majoriteten är så 

stark motståndare mot det att vi utvecklar ett budgetsystem som i högre grad, 

och då säger jag inte 100 procent, ska baseras på prestationsprincipen, det 

har jag inte förstått ännu. På något sätt känns det som att det är en förvalt-

ningsfråga, men det tycker inte jag. Jag tycker att det i högsta grad är lag-

tinget som ska säga vad man vill och få till stånd en utveckling och när den 

ska vara genomförd. Det har åtminstone varit min ambition när jag har suttit 

både i lagutskottet och i stora utskottet. Jag har tyckt att det har varit oro-

väckande att vi har varit beredda att ta en ramlag där man säger att målsätt-

ningen, vägen och riktlinjerna och allt vad man säger att man ska ha en sådan 

här budget som baseras på prestationsprincipen.  

Vad jag har varit rädd för är att det ska komma något mellanting här och 

sedan ska man igen börja och diskutera, som jag ser som det primära målet. 

Det är därför vi har den här diskussionen. Lagutskottet tog inte självt ställ-

ning till det här och det var med största motvilja som man också tog in skriv-

ningen att man omfattar finansutskottets utlåtande. För utskottsordförande 

är det bra att skilja på investeringar och drift, ett bra steg, men i och med det 

så när man ska börja bokföra och budgetera alla avskrivningar osv. krävs det 

nästan en budget baserad på prestationsprincipen. Jag har inte förstått räds-

lan för lagtinget att sätta ner foten i den här frågan. Inte har man heller 

kommit med något rimligt försvar av det hela att man inte ska göra det. Där-

för är den här diskussionen som jag ser det ganska så otydlig.  

Det finns massor av motiv för att vi ska göra reformen, inte minst med 

tanke på öppenhet om vad vi håller på med. Nu har energin idag koncentrerat 

sig runt majoritetsförslaget i stora utskottet om individuella förmånerna all-
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tid ska vara i lag. Då har det blivit ännu mera förvirrande att förstå sig på ma-

joriteten. Ledamot Harry Jansson kanske hade för avsikt att klargöra sin po-

sition, men det blev nog mycket otydligare. Ingen här har påstått att det 

måste finnas en lagbundenhet i allt vi gör och att den skulle vara eftersträ-

vansvärt. Att kasta fram sådana klichéer leder absolut ingen vart.  

När majoriteten i utskottet säger att förmåner som gäller individen ska 

vara skrivet i lag, om man inte alls lyssnar på varandra kan det bli vad som 

helst. Man kan också föra det resonemanget att 21 § självstyrelselagen gäller 

redan så det behöver inte stå någonstans i lagen, men som här har fram-

kommit så fungerar det inte i praktiken. Det finns inte lag för alla de för-

måner som beviljas och då har det nämnts bl a förmånen vad gäller alterna-

tiva energisystem, hiss, utkomststödet för äldre och miljöbilspremien. Där 

gäller inte lag, man beviljar det ändå. Då säger man att det är budgettradit-

ion.  

Andra säger att principiellt ska man nog lagstadga om alla förmåner, eller 

så ska det finnas avtal. Vad vill ni egentligen? Ska det i vissa fall vara lag och 

avtal, men sedan inte i vissa som är baserade på någon slags politisk grund, 

det här är populistiskt och bra. Eller ska man såsom ledamot Harry Jansson 

säger att vi har vissa anslag, som gäller individuella förmåner i budgeten och i 

demokratisk ordning så beslutar majoriteten att anslaget ska vara kvar och 

regeringen delar ut efter bästa förmåga. Det är inte en rättsstats princip utan 

det är att majoriteten har rätt. Det baseras inte som jag ser det på laga grund. 

Vtm Gunnar Jansson har pläderat stort och vitt om hur allting ska vara base-

rat på laga grund eller avtal så här har majoritetspartierna olika uppfattning.  

Det har funnits en tradition inom centern, att man inte behöver ha en lag 

för att dela ut enskilda förmåner och den förstärktes under en viss period un-

der 1990-talet, t o m så fanns det diskussion om att vi skulle frångå det helt 

och hållet.  

Det är, herr talman, trist att majoriteten inte är beredd att ta ett större an-

svar i de här frågorna, i synnerhet som det finns mycket sakkunskap i oppo-

sitionen och många är beredda att ta långtgående beslut för att klargöra vilket 

budgetsystem vi ska ha.  

Sedan har det uppkommit någon slags retorik att man inte vill syssla med 

lagberedning i utskottet. Nej, nej, men nog ibland. Jag har varit med när vtm 

Gunnar Jansson har föreslagit ganska kraftiga förändringar i budget, när cen-

terrepresentanter har gjort det. Det är bara struntprat det. När man själv har 

behov går det nog, men när motståndaren har det, då ska man absolut inte 

lagbereda i utskottet. Lite mera generositet gentemot varandra skulle lösa 

många problem. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Ledamot Sundback efterlyser regeringspartiernas inställ-

ning till lagstiftningen om behovet av att gå in i detaljer. För det första 

så är svaret på alla frågor som oppositionen har finns i framställningen, 

om man ids läsa framställningen. I framställningen framgår att den här 

finansförvaltningslagen ger möjlighet till utveckling i riktning mot pre-

stationsprincipen. Det har vi ju omfattat, men vi har inget behov av att 

gå in och i alla möjliga detaljer på förvaltningsnivå klargöra allt det som 

berör de här sakerna. Vi litar på att vi har en regering som gör det. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jo, jag har förstått den oklara linjen. Jag har önskat ett da-

tum och ett budgetsystem baserat på prestationsprincipen och att lag-

tinget skulle säga det. Det verkar som om liberalerna inte har upptäckt 

att det blir ett val här emellan och efter valet kanske det ser lite an-

norlunda ut i regeringen. Då gäller inte de otydliga ambitioner som har 

funnits här inom vissa partier. Det har varit viktigt för mig att ta ansvar. 

Att man nu har en målsättning att arbeta i en sådan riktning låter nog så 

liberalt som det kan vara, med fötterna högt ovanför jorden. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Det är faktiskt precis tvärt om. Liberalerna har en realist-

isk inställning till de här frågorna och när det gäller att hantera sam-

hällets pengar så vill jag påstå att liberalerna hör till dem som är absolut 

bäst skickade att göra det. Vi har verkligen drivit den linjen att i alla be-

sluten som handlar om hantering av pengar ska det finnas grund för i 

lag eller i avtal eller på annat lämpligt sätt. Inte några obskyra politiska 

beslut, det räcker ingenstans. Nu är det så att vi behöver se till att 

komma vidare med att utarbeta systemet, hur det ska fungera. Det hjäl-

per inte att lagtinget börjar gå in i en massa detaljer på förvaltningsnivå. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Massor av detaljer har det inte varit frågan om. Jag har 

krävt ett beslut om när lagtinget inför en budget som baserar sig på pre-

stationsprincipen. Det har inte liberalerna kunnat ta ställning till och 

det har inte heller centern utan nu har vi fått en otydlig skrivning som 

jag inte är nöjd med, men det är väl det längsta vi kan komma till i det 

här fallet. Sedan är vi av samma åsikt att enskilda förmåner ska baseras 

på lag. Det som står i paragrafen motsäger ju inte det, det är samma sak. 

Det är att betona det ytterligare eftersom vi har haft miljöpremier, vi har 

någon slags bidrag för energiförsörjning, som inte baserar sig på lag och 

som ingen vill ha. Hade lagtinget fått ta ställning till det så kanske vi 

hade haft en annan slags förmån, en mycket bättre. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Man får den bilden, när ledamot Sundback förklarar sin 

syn på framställningen, som om vi hade levt i något rättslöst tillstånd i 

flera år. Indirekt underkänner ledamoten de budgeter som har tillkom-

mit efter 2004 i och med att det säkert har funnits en hel del anslag, som 

under årens lopp har saknat laglig grund. Vi anser att med den demo-

kratiska processen som finns med åtföljande beslut i landskapsregering-

en har man mer än tillräckligt tryggat individens rättigheter.  

Ledamotens inledande del av anförandet förstår jag inte. Vi är helt 

överens om riktningen för prestationsbudgetering. Lagutskottet lycka-

des till och med ena sig vad gäller den sidan, så jag förstår inte behovet 

av att understryka den. Vad gäller stora utskottsmajoriteten så har de 

tagit ett beslut där vi inte riktigt kan överblicka följderna. Ledamoten 
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måste respektera att vi inte är riktigt beredda att med så här kort varsel 

och utan grund godkänna en sådan reform. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ledamot Harry Jansson är ytterst motsägelsefull. Enligt 

honom har individens rätt tryggats enligt nuvarande system, det finns 

tillräcklig laga grund för alla förmåner man beviljar. Då kan det inte 

vara någon katastrof att det står i den här paragrafen för tydlighetens 

skull. Det är ju samma sak. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Herr talman! Jag vill bara upplysa kollegan Barbro Sundback att den 

ändring av 20 § självstyrelselagen som uttryckligen omnämner och för-

utsätter en särbehandling av budgetlagar i Ålands lagting stiftades 2004. 

Det var den nuvarande regeringen som överhuvudtaget för första 

gången tog tag i den frågan och det kommer vi att fortsätta att göra. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ja, det ska man fortsätta att göra. Det här är väl en ut-

veckling i samma riktning. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. De-

taljbehandlingen vidtar. De av landskapsregeringens framställning ingående lagförsla-

gen föreläggs var för sig i deras helhet utom det andra lagförslaget som föreläggs i kapi-

tel för kapitel. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Föreläggs det första lagförslaget, alltså förslaget till landskapslag om ändring av 25 

§ landskapslagen om Ålands landskapsregering. Lagförslaget är godkänt. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om landskapets finansförvaltning för godkän-

nande kapitel för kapitel. 

Kapitel 1. Godkänt. 

Kapitel 2. Begäres ordet? 

Vtm Gunnar Jansson 

Herr talman! Jag föreslår att 13 § får den lydelse den har i reservationen till 

stora utskottets betänkande. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Jag understöder vtm Gunnar Janssons förslag.  

Talmannen 

Begäres ytterligare ordet? Under diskussionen har vtm Gunnar Jansson under-

stödd av ledamoten Runar Karlsson föreslagit att 13 § godkänns i den lydelse den 

har i den reservation som fogas till stora utskottets betänkande. Omröstning 

kommer därför att verkställas.  

Den som omfattar stora utskottets förslag, röstar ja; den som omfattar vtm Gunnar 

Janssons ändringsförslag, röstar nej. 

Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd!  
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Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar nej 

Majoritet för nej. Lagtinget har sålunda godkänt lagtexten enligt vtm Gunnar 

Janssons ändringsförslag. 

Föreläggs kapitel 3. Godkänt.  

Föreläggs kapitel 4. Godkänt  

Föreläggs kapitel 5. Godkänt.  

Föreläggs kapitel 6. Godkänt  

Föreläggs lagens rubrik. Godkänd.  

Lagens ingress. Godkänd. 

Talmannen konstaterar att utskottet föreslagit att det tredje lagförslaget, alltså land-

skapslagen om ändring av 16 § landskapslagen om hälso- och sjukvården, måtte förkas-

tas. Förslag om förkastande upptas till behandling vid ärendets tredje behandling. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 42 § landskapslagen Högskolan på 

Åland för godkännande.  Lagförslaget är godkänt.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands försöks-

station för godkännande.  Lagförslaget är godkänt.  

Eftersom lagtinget inte oförändrat har godkänt stora utskottets förslag, överlämnas 

ärendet på nytt till stora utskottet enligt bestämmelserna i 54 § 3 mom. lagtingsord-

ningen  

Ärendets behandling avbryts i avvaktan på stora utskottets betänkande. 

Andra behandling 

4 Utkomstskydd och arbetsmarknadsservice 

Näringsutskottets betänkande (NU 2/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 3/2010-2011) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen vidtar.  

Det i landskapsregeringens framställning ingående förslaget till landskapslag om änd-

ring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd 

för arbetslösa föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med näringsutskottets förslag. 

Lagförslaget är bifallet. 

Det i landskapsregeringens framställning ingående förslaget till landskapslag om änd-

ring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet föreläggs för lagtingets 

bifall i enlighet med näringsutskottets förslag. Lagförslaget är bifallet. 

Ärendets andra behandling är avslutad.  

Andra behandling 

5 Luftkvalitet 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 9/2010-2011) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. 
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Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående förslaget 

till landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd föreläggs för lagtingets 

bifall i enlighet med social- och miljöutskottets förslag. Lagförslaget är bifallet. 

Ärendets andra behandling är avslutad.  

Första behandling 

6 Godkännande av bestämmelser i konventionen om ömsesidig handräckning i skatteä-

renden 

Lagutskottets betänkande (LU 10/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 8/2010-2011) 

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

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

tet.  

Diskussion. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Det var en diskussion av det här ärendet i remissen, ett gam-

malt internationellt avtal som inte har gått den rätta vägen. Jag lovade då, om 

jag minns rätt, att vi som vanligt skulle reda ut vad som hade hänt, i det här 

fallet vad som inte hade hänt. Det är ingenting mera märkligt än att man har 

förberett ett sätt att föra det här till lagtinget 1995 och nu rättar man till det 

så det är väl i sin ordning. Ärendet handlar om överenskommelser på OECD-

basis som handräckning i skatteärenden och nu blir vi också delaktiga i detta 

avtal.  

Herr talman! Med talmannens benägna vishet som det heter, så ber jag att 

också få presentera nästa ärende eftersom det direkt ansluter sig till det här. 

Själva protokollet för den här överenskommelsen som ska sättas i kraft enligt 

ett visst schema. 

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? 

Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.  

Första behandling 

7 Godkännande av protokollet om ändring av konventionen om ömsesidig handräck-

ning i skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 11/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 9/2010-2011) 

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

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

tet.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. 

Ärendets första behandling är avslutad.  

Första behandling 

8 Ny blankettlag om fordon 

Lagutskottets betänkande (LU 12/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 7/2010-2011) 
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Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan förslag väck-

as om att ärendet skall remitteras till stora utskottet.  

Diskussion. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Det finns en rad olika förordningar som EU utfärdar. Det gäller 

till stora delar tekniska bestämmelser om fordon, definitioner och liknande. 

Landskapsregeringen har föreslagit en blankettlag med vissa avsnitt där man 

föreslår egen lagstiftning. Lagutskottet har behandlat det här och omfattat 

framställningen med några förtydliganden och några ändringar.  

De ändringarna är att vi föreslår att man ska ersätta uttrycket Polisen med 

Ålands polismyndighet. Vi föreslår att man i lagen genomgående ska ersätta 

regeringen med landskapsregeringen och landskapet där de står landet eller 

motsvarande.  

När det gäller en paragraf som avser besiktning av fordon så har man inte i 

riket myndighetsbesiktning på samma sätt som vi har med Ålands motorfor-

donsbyrå. Vi föreslår att man inte ska behöva ha ett särskilt intyg när en be-

siktningsman medföljer polisen utan det ska kunna på begäran visas upp en 

identifikation, dokumentation eller att man på annat sätt synliggör rollen 

som besiktningsmannen har och att han eller hon är bemyndigad att göra den 

här assistansen till polisen.  

När det gäller veteranfordon har vi utrett systemet lite närmare eftersom 

det har väckt diskussion. Vi kan konstatera att motorfordonsbyrån är den 

myndighet som avgör besiktningen, men att man utser personer som är kun-

niga på området som lämnar ett intyg. Det här är ett system som anses fun-

gera väl och det är alltså motorfordonsbyrån som har det slutliga beslutet. På 

grund av avtal med försäkringsbolag och av skatteskäl kan man inte acceptera 

intyg från Sverige, medan däremot de museifordonsföreningar som finns i 

hela landet kan lämna sitt intyg och få det godkänt. Det gäller att de bilar som 

har intyg från Åland, från landskapet och från riket kan godkännas.  

Sedan har vi också kommenterat lagstiftningens sätt att hänvisa till para-

grafer i blankettlagstiftningen. Det är så att i vanliga fall sätter man i ingres-

sen hänvisningen till de paragrafer som man ersätter i rikets lag, medan här 

är det i varje paragraf hänvisning direkt till den paragraf man skriver om. Ut-

skottet har funnit att det här är ett ganska tydligt och bra system och kanske 

det kan vara vägledande för blankettlagar i fortsättningen. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Under remissen påpekade jag det felaktiga i 6 § där det stod att 

det skulle vara en landsomfattande organisation som skulle utfärda intygen 

för veteranfordonen. Där är jag inte riktigt nöjd med lagutskottets handlande 

eftersom man borde ha ändrat i paragrafen, vilket jag har förstått att man 

inte har gjort det, eller har jag missförstått det? Nej. Har man ändrat i sak 

också i texten?  

Hur som helst så har det insmugit sig ett fel också. Det bör sägas att det är 

Ålands motorklubb r f som utfärdar de här intygen. I nuvarande lag är det så 

att det utfärdas av en organisation som landskapsregeringen har godkänt. Så 

borde det egentligen vara fortsättningsvis. Det är nämligen så i praktiken att 

Ålands motorklubb har en ganska hög tröskel när det gäller veteranfordon, 

man har högt ställda krav. Det får ibland kritik för man tycker att fordon även 
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i sämre skicka borde få bli veteranfordon. Man har fört en sådan politik från 

motorklubbens sida att fordonet ska vara väldigt noggrant restaurerat, i gott 

skick, helt original osv. Det här blir ett problem när man importerar veteran-

fordon. Man tror att man har köpt ett veteranfordon, men så visar det sig i en 

åländsk besiktning att det inte går igenom. Man borde värna om veteranfor-

donens nivå så att man ska godkänna på Åland sådana veteranfordon som är 

noga restaurerade och i gott skick.  

Med den här sortens ändring blir det att ett veteranfordon som är besiktat i 

Finland är okey på Åland, medan ett veteranfordon som är besiktat i Sverige 

inte är okey. När det gäller själva veteranbesiktningen har det ingenting att 

göra med fordonsbeskattningen om man konstaterar att klassificeringen kan 

vara veteranfordon. Det är bara när man registrerar det som man registrerar 

det som veteranfordon.  

Jag är inte heller riktigt nöjd med att man inte kunde ta ett i Sverige besik-

tat veteranfordon till Åland. Om man kan ta ett från Finland borde man 

kunna ta ett från Sverige. Jag tror inte heller att, om jag inte är fel underrät-

tad, man kan ta ett åländskt veteranfordon och automatiskt registrera det i 

Finland utan då kräver man en ny besiktning av en motsvarande finsk före-

ning.  

I praktiken kommer det här att fortsätta som det har varit hittills, så jag får 

väl vara nöjd med det. Det är viktigt att påpeka att det är fel juridisk person 

som nämns i detaljmotiveringen. Det brukar ju vara så att när man ska tolka 

lag så tittar man först på detaljmotiveringen och sedan går man till sist till 

stenografiska protokollet. Det kunde vara bra om lagutskottets ordförande 

kunde konstatera det jag sade. 

Ltl Olof Erland, replik   

Herr talman! Det intyg som lämnas till motorfordonsbyrån har som 

överskrift Ålands motorhistoriska sällskap r f. Det kanske svarar på frå-

gan till den delen. Då kan man också hänvisa till landskapsförordning 

om veteranfordon i lagens mening, här har man faktiskt lagstiftning, där 

det sägs att godkända fordon antecknas i veteranbilsregistret. Med det 

så får man försäkringspremier och man får vissa skattelättnader och 

vissa begränsningar.  

Den tredje punkten var det här med landsomfattande. Det gör vi med 

den tekniken att vi i en paragraf lägger till ett moment att det också ska 

omfatta landskapets område. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag förstår metodiken att man tolkar landsomfattande i 

detaljmotiveringen, men man har inte ändrat något i lagtexten. Jag kan 

inte få ögonen på det i 6 §, man har gjort några ändringar i 6 § i blan-

kettlagen, men inte det. Jo, där, ursäkta, nu ser jag. Det stämmer, jag är 

nöjd. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det kan vara så när det är blankettlag att man måste gå till 

blankettlagen och läsa det med den egna paragrafens ögon. De som syss-

lar med det här har intresse av att få bilar från riket och åländska bilar 

till riket. Det är ett ömsesidigt intresse att man också ska kunna ha ett 

intyg från riket. Det tror jag att kommer. Det är motorfordonsbyrån som 
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är den myndighet som bestämmer kraven på det här enligt förordning 

osv. Jag ser inte att det ska vara några problem. 

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Ja, därför borde man också i konsekvens med resone-

manget om utbyte av fordon Åland-Sverige-Finland ha godkänt att vete-

ranbesiktningsintyg från Sverige kunde vara gällande här eftersom vete-

ranbesiktningen är lika i både Finland och Sverige och på Åland. Det har 

man valt att inte göra. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det är en ytterst detaljrik reglering och blankettlagen är nästan 

obegriplig att läsa för en vanlig människa. Man måste gå till bilagan och det 

är där som det här landsomfattande finns. Där kan vi inte göra några änd-

ringar. Det här är väl ett exempel på hur blankettlagstiftningen fungerar. Jag 

vet inte om det hade varit till någon fördel att ha en fulltextlag. Enligt rege-

ringen är det här så speciellt, det berör ingen större allmänhet utan det är de 

här människorna som jobbar inom den här branschen, som ska läsa den.  

På något vis känns det alltid lika otillfredsställande med blankettlagar, 

speciellt när det blir så här komplicerat. Det är inte någon hjärtefråga för mig 

med bilar och fordon så jag har inte lagt ner någon större energi på det. Det 

verkar framför allt så att utskottet har tagit fasta på motorfordonsbyråns sätt 

att hantera frågorna.  

Med tanke på diskussionen om att utskotten inte ska lagbereda har utskot-

tet ganska kraftigt avvikit den här gången från den principen. Den principen 

är ganska flexibel beroende på vem som makten haver. 

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? 

Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.  

Första behandling 

9 Lag om ekodesign och energimärkning 

Näringsutskottets betänkande (NU 3/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 6/2010-2011) 

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 lagen om ekodesign och ener-

gimärkning där landskapsregeringen föreslår att EU:s direktiv om eko-

designen samt direktiven ska genomföras i landskapet. Det här föreslås ske 

med en blankettlag.  

Vi kommer ihåg att det var diskussion om en punkt, men i framställningen 

föreslås att landskapsregeringen av särskilda skäl kan bevilja undantag från 

kravet att den information som enligt lagen ska ges, ska vara på svenska. Ef-
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ter diskussion i utskottet och debatten som var i salen föreslår utskottsmajo-

riteten att möjligheterna att bevilja undantag från språkkravet stryks i den 

här paragrafen och vi hänvisar till att landskapet är enspråkigt svenskt. Den 

information som enligt lagförslaget ska meddelas bör alltid vara svensksprå-

kig. Det är den enda saken som det förekom större diskussion om och det var 

det också när den remitterades till utskottet. 

Ltl Leo Sjöstrand 

Herr talman! Jag var med när utskottet behandlade det här om ekodesign och 

energimärkning. Jag håller helt med det som står i framställningen och jag 

håller med utskottet till den del att den information som följer med varorna 

ska vara på svenska. Däremot har jag reserverat mig mot att utskottet har 

strukit möjligheten att med landskapsregeringens framställning möjliggöra 

att av särskilda skäl bevilja undantag från kravet att information om produk-

ter ska finnas på svenska. Anledningen till det är att det pågår en globaliserad 

utveckling, att man inte enbart köper svenska varor.  

Den här framställningen gäller egentligen utomeuropeiska varor där det 

inte finns någon generalimportör i Europa. Nog är det märkligt om man av 

något skäl skulle köpa någon vara från Kina, en specialmaskin, om man inte 

får den information på svenska som man begär, har man ingen möjlighet att 

köpa den. Det är att gå lite för långt i en sådan här lagframställning att man 

inte har det förtroendet för landskapsregeringen att kunna ge ett undantag 

bara med den motiveringen att Åland är svenskspråkigt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag undrar om inte ledamot Sjöstrand ändå lite har miss-

uppfattat resultatet av att man stryker den här meningen. Ingen männi-

ska kan väl förhindra någon att köpa en maskin varifrån man vill, men 

regeringen ska inte ha rätt att bevilja undantag för att man ska få in-

formationen på svenska som gäller den här maskinen. Det är två skilda 

frågor egentligen. Köp av maskiner kan man väl nog göra varifrån man 

vill.   

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Herr talman! Jo, det kan man säkert göra, men följer man lagtexten så 

allt köp ska vara på svenska. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Det är klokt av näringsutskottets majoritet att stryka tillägget 

om möjligheten för landskapsregeringen att ge avkall på språkkravet när det 

gäller instruktioner. Som jag sade i remissen så är det väldigt viktigt att hålla 

hårt på den bestämmelsen. Idag så följs den väldigt dåligt. Det finns generella 

bestämmelser i vår lagstiftning.  

Det enda undantaget som finns idag är i näringslagstiftning. Om det är up-

penbart en enkel apparat, om man säljer ett järnspett, så behöver det inte 

finnas en instruktionsbok på svenska. Det är det enda avkall man kan göra. 

Jag vill inte vara patient på ÅHS när en läkare eller en sköterska ska använda 

en apparat, som man inte förstår sig på för att bruksanvisningen inte finns på 

svenska. Då är det ännu viktigare. Det är väl det man pratar om när det är 
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tecken, man pratar i reservationen om de stora språken. Det vanliga med in-

formationen är att det finns med symboler. Det är väl det som är kinesiskan. 

Om man får skämta lite. Om det är en avancerad medicinsk apparat är det 

ännu viktigare att det finns information på svenska så att personalen kan till-

godogöra sig den och veta hur den fungerar. Exemplet i reservationen talar 

mot reservantens linje.  

Om man tittar i ÅSUB:s undersökning över ålänningarnas språksituation 

så är det här ett problem som nämns, det är svårt att få informationen på 

svenska till olika produkter. Därför ska man inte heller ha något sådant här i 

undantag, det är att göra undantag mot grundvalarna i självstyrelsen. Det är 

mycket bra av näringsutskottet att man har gjort den här ändringen. 

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Herr talman! Jag påpekade också om lagstiftningen av produkter där 

det är infört att landskapsregeringen ska kunna ge undantag. Menar då 

ledamoten Sundman att man nu borde städa i alla lagar där landskaps-

regeringen ska kunna ge undantag? 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag har tidigare sagt att man borde stränggera språkbe-

stämmelserna. Eftersom det bryts så mycket emot dem så borde man se 

över den generella näringslagstiftningen där det här inte är så noggrant 

specificerat. Det är bara generella bestämmelser. Man borde stränggera 

lagstiftningen, hur det här i praktiken ska tillämpas och i produktsäker-

hetslagen borde man också överväga samma förändring. Det var ett för-

biseende att ta den i den utformning som den nu föreligger. 

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Herr talman! Det är faktiskt så att det kan levereras en specialmaskin, 

det kan följa med en instruktör som talar om hur den ska användas, 

men fortfarande finns inte instruktionerna på svenska, de kan vara på 

engelska eller kinesiska. Är den då laglig i landskapet? 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det beror på situationen. Om man ser till den här lagstift-

ningen så reglerar den kanske inte just den situationen utan då är det 

näringslagstiftningen som reglerar det. Det kan räcka med muntlig in-

formation om det inte är en för avancerad produkt eller maskin. Det står 

också så i den lagstiftningen, att det kan räcka med muntlig information, 

men allra helst ska det vara skriftligt. Det kan vara flera på ett företag el-

ler inom ÅHS som exempel, som använder maskinen så man ska vara 

ytterst restriktiv med att tillåta undantag från den. Många av fallen, som 

t ex i ÅSUB:s undersökning, får ju landskapsregeringen aldrig känne-

dom om, som övervakande myndighet. Det är ett stort problem, men ger 

man sådana här möjligheter till undantag så öppnas kanske Pandoras 

box, kanske.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Jag har en fundering eller önskan om ett klargörande 

kring var problemet ligger egentligen. Är det symbolfrågan eller är det 

sakfrågan. Jag kan förstå att det är en viktig symbolfråga att man inte 

tar den till lagtinget och beviljar undantag. Jag tror inte att det blir så 

vanligt. Tror man på fullt allvar att läkarna kan så dålig engelska att de 

inte kan hantera de här apparaterna? De kanske är utbildade på eng-

elska och har specialkompetensen på engelska, all facklitteratur, spets-

kompetens är på engelska, så det har jag inte riktigt förståelse för. Där-

emot är symbolfrågan viktig, att man ska bevara svenskheten. Kanske 

det skulle vara ett tydligare sätt att tänka. Jag skulle gärna vilja ha ett 

klargörande på den punkten. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Svenska språket är aldrig en symbolfråga, det är alltid en 

fråga om att man på Åland ska kunna leva sitt liv på svenska utan att 

behöva kunna något annat språk. Det är därför vi har självstyrelsen, det 

är det som är självstyrelsens absoluta syfte. Det är inte att vi ska kunna 

laga vägar, bedriva sjukvård osv. utan det är att vi ska ha ett samhälle på 

svenska. Man får aldrig nedgradera språkbestämmelsen till symboler, då 

är vi ute på sju famnars vatten.  

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Ltl Leo Sjöstrand lyfte fram en fråga som är väl värd att disku-

teras. I remissen hade jag själv en ganska pragmatisk syn på de här frågorna 

och betonade särskilt att det ska finnas särskilda skäl. Det är helt klart att 

grundlagen, självstyrelselagen och språkambitionerna Åland som enspråkigt 

svenskt när det gäller myndighetsspråk och produktsäkerhet osv. är normen 

som ska gälla. Jag undrar hur man resonerar om ÅHS vill importera en mo-

dern apparat, som gör skillnad mellan liv och död och instruktionerna är på 

engelska, men man har specialister som umgås med andra specialister över 

hela världen på engelska, om man då inte skulle bevilja undantag. Nu vet jag 

inte om jag kan nämna någon sjukdom här, men jag vet att så är språket i det 

moderna samhället. Instruktioner finns på engelska för viktiga apparater och 

instrument i vårt land.  

Sedan har vi den andra delen av det hela, det är mycket enkla elektriska 

delar, som inte har något språk överhuvudtaget annat än symboler och bilder 

och kanske Made in UK, USA, eller något sådant. Frågan är faktiskt värd att 

diskutera i och med att EU utfärdar förordningar på olika områden, dvs. be-

stämmer vilka hushållsapparater, vilka elektroniska komponenter, delar och 

anordningar som ska ha en viss information. När det här innefattas i vår lag-

stiftning via EU måste vi vara uppmärksamma på att inte omöjliggöra inköp 

av billiga komponenter från globala leverantörer eller att vi omöjliggör inköp 

eller användningen av avancerade apparater. Av särskilda skäl kunde man ha 

betonat delvis eller mindre starkt i motiveringarna. Jag tror inte att man i den 

här lagstiftningen behöver göra det till en stor fråga, men ltl Leo Sjöstrand 

har i det här fallet lyft upp en väsentlig sak, som säkert kommer att åter-

komma i samband med EU:s lagstiftning, som utvidgas hela tiden. 
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Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Återigen, jag är inte riktigt säker på att lagen omfattar det 

här problemet som vi diskuterar. Om det är så att man har en apparat 

som är på liv och död så är det än viktigare att det finns instruktioner på 

svenska så att den som ska arbeta med apparaten kan ta reda på dess 

funktioner. Om det kommer en apparat till, om det är ett specialfall, en 

akut situation är det kanske ett annat fall. Det här handlar speciellt om 

att släppa ut på marknaden. Framför allt handlar det om att vi informe-

rar om apparaters energiförbrukning och där av praktiska skäl fungerar 

systemet oavsett språk, men om det är ytterligare myndighetsinformat-

ion som tillkommer ska det absolut vara på svenska. Därför ska man 

inte ha de här möjligheterna till undantag av praktiska skäl. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Som jag sade utvidgas tillämpningsområdena hela tiden 

och det finns praktiska exempel på apparatur där instruktionerna är en-

bart på engelska och t o m finskspråkiga användare använder dem på 

engelska.  ”Av särskilda skäl” är ett i det här fallet bra laguttryck som 

kunde motiveras lite mera. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Hur som helst så ingen av språksituationen blir bättre av 

att landskapsregeringen har möjlighet att ge undantag. Tvärtom, har 

man inte möjlighet att ge undantag garanterar man att det ska vara 

svensk bruksanvisning och att myndighetsinformationen ska vara på 

svenska. Det är det som är kontentan av hela diskussionen. Därför tog 

jag upp det i remissen. Man ska inte ha de här undantagen annat än i de 

fall som nämns i näringslagstiftningen om det är uppenbart onödigt, t ex 

ett järnspett, eller om de kan ges muntligen och det räcker så. Annars så 

ska instruktioner och information finnas på svenska. Det är därför vi har 

självstyrelsen. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det blir alltid gränsdragningsproblem. Ett järnspett har 

två ändar och vilket man ska använda kan vara oklart för en del. Går det 

med bilder och symboler eller engelska så kanske det är någon som kla-

rar fötterna helskinnade. I och med att man inte ger möjlighet till un-

dantag kan man säga att man utestänger vissa moderna avancerade ap-

parater och kanske enkla komponenter. Det är det som är den pragma-

tiska utgångspunkten. Jag håller med om att man ska hålla efter när det 

gäller tvättmaskiner, spisar och hushållsredskap och se att man får in-

struktioner som man ska få. I praktiken blir det så att man vänder sig 

mera till svenska leverantörer. Där har vi en stark ställning i och med att 

vi har Sverige i närheten. Jag tycker fortfarande att man inte ska und-

vika att ge möjligheter att skaffa apparater som räddar liv. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Englund 

Herr talman! Det här verkar vara ett ärende med att en liten sak blir också 

stor. Vi erfar i utskottet att möjligheten att bevilja undantaget egentligen ald-
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rig har behövt göras. Det har aldrig förekommit, men vi vet att idag så blir 

den svenska servicen bara sämre och sämre och handeln på nätet ökar också. 

På internet idag så talar företagen Valio, Ikea, Marimekko, Anttila, Mac Do-

nalds och Nokia i stort sett bara finska. God svenskspråkig service är en brist-

vara för oss. De har uppmärksammats mycket, det kan vi se i massmedia. 

Finlands svenska folkting har blivit kontaktat av många personer om hur 

man kan åtgärda det här. Man kan inte gå in och göra något åt privata före-

tag. Här har vi, som vi nämnde möjligheten till handel med Sverige.  

Schweiz har tre officiella språk och där ger Ikea jämbördig service på 

franska, tyska och italienska på sin hemsida, men i Finland är det övervä-

gande finska, mycket, mycket lite på svenska. Samma sak är det här på 

många andra företag. Här kommer man in på den biten som jag tycker att är 

viktig att man bör diskutera i ett längre perspektiv. Jag tror säkert att man 

både kan leva med båda tolkningarna både som framställningen var från bör-

jan och det som näringsutskottet har skrivit, det har gått någorlunda bra, 

men ändringen är befogad som vi skrev i utskottet. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! De företag som opererar på den åländska marknaden och 

säljer på finska, kommunicerar på finska, de gör det inte för att de har 

fått ett undantag utan det är för att realiteten är sådan. Lagstiftningen 

gäller det som kommer utifrån EU och vi vill sälja produkter på mark-

naden. Att sälja på finska utan undantag betyder att de som agerar med 

fötterna eller med plånboken vänder sig till Sverige. Idag är det inte som 

det var för två år sedan, de åländska företagen importerar nu från Sve-

rige och då får man de svenska broschyrerna och informationen. För 

några år sedan fick man beställa stenciler eller hämta på nätet. Det är 

helt två skilda saker. 

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Det är bra att man kan vända sig västerut i de här frå-

gorna. Man måste få informationen på sitt eget språk. Det som sades ti-

digare med invecklade maskiner och tekniska beskrivningar är det väl-

digt viktigt att man förstår vad som gäller när man ska använda dem. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Ja tekniska maskiner är sådana som är så avancerade att 

de som använder dem också måste vara avancerade, såsom högt utbil-

dade läkare med globala kontakter. Det finns exempel som vi inte behö-

ver dra här nu, men så är situationen i vår moderna teknologiska, glo-

bala värld. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Självklart ska lagtinget och landskapsregeringen hålla på 

det svenska språket och ha den flaggan högt, men jag skulle också vilja 

ge min syn på saken eftersom jag har en viss erfarenhet. När man köper 

in avancerad medicinsk utrustning, dialysapparater, CT-

röntgenapparater, operationsutrustning finns det sällan svensk bruks-

anvisning. Har man avancerad utrustning, det handlar om stora pengar 
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som är i görningen, så får man fortbildning och den får man alltid på 

svenska. Agenturerna ser till att man får fortbildning och introduktion i 

t ex en ny dialysapparat eller en ny röntgenutrustning. Allting finns inte 

på svenska. 

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Ja det är intressant. Skulle man ha fått ta del av det här, 

om man har gjort implementeringen i Sverige med ekodesign och direk-

tivet, om man ger undantag för andra språk. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.  

Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första be-

handling är avslutad.  

Första behandling 

10 Ändring av djurskyddslagen 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 8/2010-2011) 

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

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

tet. 

Diskussion. 

Ltl Åke Mattsson 

Herr talman! Det här är från landskapsregeringens framställning nr 8/2010-

2011. Det är en i raden av sent implementerade EU-direktiv med ett böteshot 

hängande i luften. De kommer rätt så tätt just nu så man får ha förståelse för 

att vår lagberedning har mera än fullt upp med att klara av implementering-

arna.  

Det finns tre olika delar.  

1) Att man tar hand om slakthöns, har man mer än 500 höns ska det 

vara speciella omständigheter.  

2) Omhändertagande av bortsprungna djur 

3) Transport av djur och längre transporter av djur inom EU. 

Utskottets förslag är att vi bifaller framställningen med föreslagna föränd-

ringar. Angående korrigering av slaktkycklingar, även kallade Gallus Gallus 

domesticus, som är den exakta formuleringen för slakthöns, så tycker vi att 

slakthöns var en bättre formulering än broiler. Broiler är en amerikanisering 

av vår vokabulär. Man införde det när man gjorde en förändring av en lag-

stiftning. Vi tyckte att det var lite väl mycket och vi fick det också förankrat 

bland dem sysslade med det här och de flesta var inne för och tyckte att man 

skulle återgå till det gamla begreppet slaktkycklingar. Broiler är det, som vi 

upplever idag, som köps färdigt i affären för grillning och tillagning och det 

kommer naturligtvis inte att bli någon förändring i sak.  

Däremot har vi förändrat när det gäller paragrafen att man har tagit emot 

ägare till slaktkycklingar, som ska omfattas av vissa restriktioner när det gäl-

ler utbildning osv. Det kanske inte är så ändamålsenligt och lämpligt och det 

kanske också är svårt att se vem som ska påföras straff om man bryter mot 

den här lagen. Därför har vi tagit bort ägaren så det är bara den som håller 
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slaktkycklingar. Det kan vara så att ägaren överhuvudtaget inte har någon 

kontakt med de här djuren, det kan vara ett slakteri som köper in ett visst an-

tal slaktkycklingar som förs ut till någon som bara har hand om hela driften 

och sedan får man tillbaka dem när de är färdiga för slakt. Det är lite speciella 

omständigheter och ser man på rikslagstiftningen så har man också bara den 

som håller dem. Vi har också tagit med i detaljmotiveringarna vad som avses 

med att hålla slaktkycklingar och det är enligt EU-direktiven. 

I övrigt så har vi föreslagit att straffet för den som inte ser till att man har 

föreskriven utbildning om man har mer än 500 slaktkycklingar, ändras till att 

det ska vara djurskyddsförseelse istället för djurplågeri. I riket har man valt 

att överhuvudtaget inte straffbelägga det här och folk har haft svårt att accep-

tera att man ska bli dömd till djurplågeri när det bara är ett formaliabrott, 

man behöver inte direkt plåga djur i de här sammanhangen. Jag återkommer 

till det lite längre fram. 

Någonting vi hade ganska mycket bryderi kring var frågan om tillvarata-

gande av djur. Ålands polismyndighet har haft till uppdrag att hantera det 

här sedan 1990-talet. När man fick det här uppdraget så följde det inte några 

pengar med utan man införde bara en lag att polisen skulle sköta om det här. 

Det har inte fungerat tillfredsställande efter vad jag har förstått utan det är 

Ålands djurskyddsförening som har skött det här helt och hållet. Man har ta-

git hand om djuren, det är främst katter, men några hundar kan också dyka 

upp. Man har från Ålands djurskyddsförening gjort det helt utan bidrag för 

verksamheten förutom ett hyresbidrag om 500 euro i månaden för en lokal 

som man har hyrt upp för att förvara djuren i. Polisen har egentligen inte haft 

någon kostnad för det här. 

Nu ska det överföras till ÅMHM, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. 

Där kommer det att bli extra kostnader och jag kan också säga i det här ske-

det att det inte är meningen att det ska bli något djurskyddshem utan man 

ska ta vara på djuren. Det är grundläggande förvaring. ÅMHM saknar ut-

rymme för verksamheten och man har inte heller tillräckligt med personal för 

att sköta den här typen av verksamheten, så det måste man handla upp. Man 

har inte 24 timmars service, eller personal till det som man hade på polisen 

tidigare. Det här är någonting som man måste upphandla och finansiera och 

då kan vi konstatera att något medel för detta finns inte, man har inte gett 

några pengar för upphandlingen. Det borde man ha tänkt på före man över-

förde det. Vi har skrivit att utskottet anser att det är angeläget att finansie-

ringen ska vara klarlagd innan en myndighet påförs sina uppgifter. 

Det här med förvaringen finns det lite olika uppfattningar kring. Det 

kanske också bör klargöras. Det handlar inte om sterilisering, kastrering eller 

att katter behöver ha avmaskning. Är en katt bortsprungen ska den bara han-

teras och hållas i förvar tills ägaren hör av sig inom föreskriven tid. Därefter 

får man naturligtvis göra vad man vill, om man avmaskar den, kastrerar den 

och säljer den vidare. I det här skedet är det inte frågan om något sådant.  

Man har tidigare använt begreppet husdjur i lagstiftningen. Med husdjur 

så talar man om ett större bestånd av djur, som man ska göra ad hoc-

lösningar på. Tittar man på rikslagstiftningen och den svenska lagstiftningen 

i det här sammanhanget, anger de bara små djur. När det gäller de stora dju-

ren finns det lagstiftning på andra områden. Där förutsätts det att man tar 

hand om dem på ett sådant sätt att de inte kommer på avvisning. 
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Tittar man även på remissutlåtande från Ålands polismyndighet har man 

valt en formulering som vi har använt här att man med herrelösa djur avser 

bortsprunget djur med oklar egenskap. Det ska vara begränsat till hundar och 

katter och små motsvarande sällskapsdjur och hobbydjur, som tillvaratagits.  

Vi har också tittat närmare på tillvaratagit. Det handlar inte om att man 

ska tillvarata djuren utan det här handlar om djur som redan är tillvaratagna 

och som ÅMHM ska ta vara på. Att plocka upp dem och tillvarata dem finns 

fortfarande kvar på polisen. 

Det var i stort sett angående det. 

Ser vi på verkställighetsföreskrifterna angående rådets förordning om 

djurtransporten är det ändamålsenligt och bra att man har tagit förordningen 

från EU:s sida. Man ska se till att transportfordonen är i skick och att chauf-

förerna har ordentlig utbildning så att djuren stressas så lite som möjligt. An-

svarsfördelningen mellan ÅMHM och landskapsregeringen handlar den här 

lagstiftningen om. 

När det gäller straffbestämmelserna finns det kanske inte tillräckligt 

många graderingar. Vi skulle gärna vilja ha tre olika nivåer, förseelse, grund-

brottet och sedan en grövre art. Det framkommer att landskapsregeringen 

kommer att komma med en ny framställning där man tar hela påföljdspro-

blematiken, att det är förbjudet att hålla djur, påföljder osv. Där är det också 

viktigt att man inte använder ordet djurplågeri när det är formaliabrott. Det 

trycker vi på från utskottets sida. 

Tittar man på ikraftträdelsebestämmelserna finns det lite oklarheter där 

också. Har man haft tre års erfarenhet av hanteringen av slaktkycklingar be-

höver man inte ha föreskriven utbildning, men det finns inte någon närmare 

beskrivning om när man ska ha haft en sådan här och i vilken form osv. Vi 

har sett att det är exakt likadant som det är i riket. Det kommer ju att vara i 

kraft i bara ett år det här så sannolikheten att det ska tillämpas är ganska li-

ten. Det är viktigt att man också kan titta på kringliggande regioner, hur man 

tillämpar det här begreppet så vi ser det inte som ett större problem.  

Det här var i stort sett det vi har att tillföra. Vi förordar att man tar land-

skapsregeringens framställning med föreslagna ändringar. Tack! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag vill rikta ett tack till utskottet för ett gott arbete. Jag är 

också glad att man har ersatt ordet broiler med ordet slaktkycklingar. 

Det är en seger för det svenska språket om än ganska liten. Sedan var 

det detta med miljö- och hälsoskyddsmyndighetens nya roll om tillvara-

tagande, förvaring och skötsel av tillvaratagna djur. Jag förstår inte rik-

tigt vilken deras roll blir i och med den här lagens ikraftträdande, men 

om det innebär, vilket jag har uppfattat, nya förpliktelser ifråga om för-

varing, så hur ska de kunna göra det utan pengar har utskottet tänkt sig. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Jag vill prata med landskapsregeringen och höra om de 

har för avsikt att efter upphandlingen ta reda på vad det kostar och var 

det finns så ska man försöka ta fram från avdelningen och om det finns 

inom ÅMHM osv., men det finns inget klart budgeterat för det här än-

damålet. I och med att den nya lagframställningen kom var det en för-

klaring till att man ville få regimskiftet gjort eftersom det inte har funge-
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rat med polisen. Inledningsvis bytte man myndighet, men i sak ska det 

inte förändra så mycket ansåg man. Vi upplever att det kommer att be-

hövas pengar till den här upphandlingen, ja.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Vad är det som ska upphandlas då? Jag förstår att polisen 

tar hand om upphittade kattor och hundar eller enskilda personer och 

sedan ska det finnas en förvaring och den ska ÅMHM ansvara för, men 

det är inget djurhem utan det kanske sedan är ännu ett skilt projekt. Vad 

är det som ska upphandlas? Om myndigheten enligt lag åläggs det här 

uppdraget är det väl de som ska ha pengarna? 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Så kan det vara, men man har ingen speciell personal för 

att vakta de här djuren, det kanske ska vara en dygnet runt hantering. 

Hundar kan man inte lämna. Går man hem på fredag eftermiddag så är 

det ingen som jobbar på ÅMHM förrän på måndag morgon. Den här 

upphandlingen kan det vara frågan om att man gör det via djurskydds-

föreningen så det kanske inte är så stora summor att man kan ha det 

inom budgeten, men att det måste ha någon form av upphandling, nå-

gon som tar hand om de här djuren och ser efter dem. Man vill ge en 

stor eloge till djurskyddsföreningen, som har hanterat det väldigt bra så 

här långt bara med en ersättning för en lokal, som de hyr för det här än-

damålet. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman!  Det är väl inte världens viktigaste fråga, men när man företar 

sig att riktigt lagstifta om rättigheter för djuren så tycker jag att det fortfa-

rande är ganska oklart efter utskottets behandling och regeringens framställ-

ning. Nu står det alltså i betänkandet "att utskottet har erfarit att landskapet 

via ÅMHM avser att bekosta grundläggande förvaring och skötsel av tillvara-

tagna djur". Det är väldigt tydligt. Hur nu djuren kommer att bli tillvara-

tagna, det är väl polisen eller enskilda som ömmar för dessa bortsprungna 

kattor framför allt. Sedan är det ÅMHM som ska stå för grundläggande förva-

ring och skötsel. Så står det. "Denna verksamhet torde upphandlas och fi-

nansieras utöver ÅMHMs ordinarie budget. I detta skede är det inte frågan 

om ett djurskyddshem." Vad är det då? Vi har just fått höra att på förvarings-

platsen kan man inte lämna hundar och kattor för det finns inte personal, 

men det ska inte vara ett djurskyddshem. Det verkar som om man krånglar 

till det här kollosalt.  

Man konstaterar också att det här ska göras förrän myndigheten påförs 

nya utgifter, men det gör man väl med den här lagstiftningen. Den föreslagna 

lagstiftningen överför ansvaret från att vara förvaring och tillfällig skötsel av 

tillvaratagna djur från polisen till ÅMHM. Det måste väl vara så då att 

ÅMHM ska vara en myndighet att ansvara för det här tillvaratagandet och 

skötseln. Det är som om upphandlandet skulle ha gjorts till någon huvudsak i 

frågan. Det som behövs är ju pengar för att förverkliga detta. Hur ÅMHM gör 
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är väl av underordnad betydelse, om de upphandlar eller själva finansierar. 

Pengarna saknas fortfarande.  

Som jag sade i presentationen så tycker jag att det här fortfarande är litet 

bluffartat. Om tillsynen av djuren dygnet runt ändå ska skötas i ett djurhem 

så finns det inte pengar till det heller efter vad jag förstår utan det är ett mera 

frivilligt åtagande idag. Det kanske det ska vara, men efter vad jag kommer 

ihåg djurskyddslagen så var det en klar bestämmelse att samhället skulle ta 

försorg om det. 

Herr talman! Utskottet har jobbat mycket med det här och jag kommer 

inte att föreslå några förändringar, men fortfarande känns det som om vissa 

bortsprungna kattor lever ett farligt liv.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Jag har en helt annan uppfattning här. Om det är någon 

som krånglar till det så är det nog ledamot Barbro Sundback. Vi vet inte 

vad upphandlingen kommer att ge ännu. Är det någon som kommer att 

ge det gratis för att de ömmar för de här djuren, det är många som öm-

mar väldigt mycket för de här djuren, privatpersoner, och som har pass-

lig lokal för det här så kostar det ingenting. Är det så att det är ett so-

fistikerat företag som har dyra kostnader blir det dyrt naturligtvis, men 

det är ingen som vet vad det kostar. Det har vi lyft fram att ÅMHM inte 

har förutsättningar till det här. Det har vi gjort klart i vårt betänkande. 

Det är ganska centralt. Om man ska upphandla det är det väl också så 

som man har föreslagit därifrån, man kan inte göra så stor sak av det. 

Man kan väl köpa in tjänsterna eller upphandla det till bästa möjliga 

pris. Ett djurskyddshem behöver väl inte vara något man upphandlar, 

det finns inte skrivet någonstans. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är som om upphandlingen är en central fråga i det här. 

Hur myndigheten väljer att uppfylla sina förpliktelser kan ju inte vara 

lagtingets uppgift att stipulera om. Vi påför ÅMHM en skyldighet som 

de idag inte anser att de har tillräckligt med personella eller ekonomiska 

resurser för att förverkliga. Utskottet säger själv att man inte ska göra på 

det sättet. Fortfarande är frågan inte löst utan det krävs pengar som 

man budgeterar och som man överför till ÅMHM. Om de upphandlar el-

ler gör det själva eller något sådant är inte lagtingets sak att lägga sig i.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Det kanske inte alls behövs pengar. Det kanske blir så att 

de ska göra det inom befintliga ramar, att de får göra så som det passar. 

Vi har lyft fram att de inte har medel och samma förutsättningar som 

polisen, därför är det inte riktigt kostnadsneutralt med stor sannolikhet. 

Det som vi har fått klart för oss i utskottet, det som man har berättat för 

oss, är väl ett normalt sätt att gå framåt på om man inte kan lösa pro-

blemet med befintliga myndigheter.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Om en myndighet upphandlar någonting så är det väl ing-

en som ger en offert där man säger att det är gratis.  
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Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Meningen var att det här blir en flerstegsraket och i dags-

läget har vi en djurskyddslagstiftning där samhället är ålagd att sköta 

om det. här. Polisen ska uppbevara djur i 15 dagar. Det var en lagstift-

ning som trädde i kraft på 1990-talet och den har aldrig fungerat. Det 

var en tanke bakom det här att det var ÅMHM som skulle ansvara för 

det här eftersom det där finns veterinärer, men tankegången var också 

att man inte ska göra stora investeringar inom det offentliga, varken hos 

polisen eller hos ÅMHM. Man har testat marknaden, man har frågat 

folk och det finns ett intresse att ha ett privat för att man ska kunna 

uppbevara djur i 15 dagar. Det är inte helt oväsentligt att man kommer 

att upphandla den här tjänsten. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ja, men det måste i alla fall betalas. Det är myndigheten 

som åläggs det här förvaringsansvaret, oberoende hur stort intresset på 

den privata marknaden är att skapa djurskyddshem. På något sätt har 

man inte tagit det här i den ordning man borde göra det. Man säger ju 

också från ÅMHM att de idag inte har resurser att utföra uppdraget. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Så är det. Det är en del i den åländska lagstiftningen som 

inte har fungerat sedan 1990-talet. Det har varit ålagt frivilliga och så 

kan vi inte ha det anser jag. I omkringliggande regioner är djurskyddet 

ute på kommunerna, men det skulle inte heller ha varit en hållbar lös-

ning utan man satte det på polisen i tiderna, men det fungerar inte. Det 

vi har sagt är att vi ska testa marknaden, vi ska göra det kostnadsne-

utralt och då får man göra omfördelningar i landskapets budget som 

helhet. I dagsläget betalar vi en del för miljömedicinska byrån. Vi ska 

försöka lösa den här frågan en gång för alla så att vi har ett djurskydd att 

tala om och så att vi inte lägger över lagstadgad verksamhet på frivilliga 

krafter. Sedan kommer djurskyddsföreningen att fortsättningsvis vara 

viktig med fodervärdar och utplacering av kattor osv. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

 Herr talman! På Åland är det så att landskapet är ansvarig att betala för 

djurskyddet och i riket är det kommunen. I riket köper kommunen av 

djurskyddsförening eller hund- och kattpensionat så inte är det kom-

munen själv där heller som sköter det. Det är inte någon kommunalt an-

ställd som sköter de bortsprungna djuren. Samma sak är det här, inte är 

det landskapet, inte är det ÅMHM som behöver göra det utan precis 

som i riket så ska de göra kontrakt med någon intresserad. Det finns 

djurskyddsföreningar, hund- och kattpensionat som kan sköta det här. 

Det är klart att djurskyddsföreningen kan säga sitt pris också, hittills har 

de inte gjort det gratis.  
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jo så är det, men vi kommer inte ifrån att om vi ålägger en 

myndighet och de idag inte kan finansiera det inom sin budget så måste 

de få pengar att göra det. Hur själva verksamheten sköts och utförs är av 

underordnad betydelse i det här sammanhanget. Om det finns frivilliga 

gör det ju bara att det blir billigare, men man kommer inte ifrån att 

myndigheten måste få tilläggsresurser. Förvaringen om 15 dagar är en 

myndighetsskyldighet. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Herr talman! Förvaringen är bara 15 dagar och i riket är det så att djur-

skyddsföreningarna tar ca 10-15 euro per dygn. Sedan är placeringen ef-

ter 15 dagar på frivillig basis, då betalar inte kommunen någonting utan 

då är det privata personer och företag som går in. Det vore bra om något 

större företag kunde satsa pengar till en sådan här verksamhet. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ja, vi socialdemokrater får göra ett tillägg om att vi kräver 

minst samma förmåner för kattorna på Åland som i riket. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Kollegan Sundback har idag berättat att hon inte tror på 

sitt eget utskott, men social- och miljöutskottet kan man tro på. Land-

skapsregeringen skrev i framställningen att överföringen av ansvaret till 

ÅMHM var kostnadsneutralt. Då började vi titta på det och såg att poli-

sen hade haft noll kostnader och sedan hade djurskyddsföreningen fått 

ett bidrag från landskapsregeringen om 6 000 euro per år för hyra av 

katthuset. Den här förändringen skulle, konstaterade vi, absolut med-

föra mera kostnader. Kattor måste ges skydd någonstans och det kostar 

mera än hyran. Hundar kanske man måste göra något avtal med en 

kennel. Då fick vi ett löfte av minister Sjögren att tilläggskostnaden 

kommer man att bekosta på något sätt. Vi trodde nog på det. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ja, vad kan jag säga till det. Det är ju trevligt att utskottet 

tror på ministern i den här frågan. Jag tycker att det är ofinansierat 

ännu och det är också ganska mycket pengar, 6 000 euro för att hyra in 

lite kattor. Är det en riktigt bra lösning? Det är detaljer. Vad jag vill ha 

klarhet i är att man inte ålägger en myndighet en uppgift och de inte har 

resurser att sköta det. Vad ministrar lovar och skriver, fraser som kost-

nadsneutralt och sådant låter bra på papper, men antagligen behövs det 

mera pengar än vad man hittills har använt. Man har väl inte gett poli-

sen pengar för att man tycker att det är ganska oväsentligt. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är riktigt att överföringen av ansvaret till stor del är 

ofinansierat och hur det kommer att finansieras kommer att bli intres-

sant att se. ÅMHM har ålagts för innevarande budgetår att spara 10 pro-

cent av sin budget. Det är mycket och det är möjligt att det inte finns ut-
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rymme i deras budget för att göra det och då måste, som minister Sjö-

gren sade, en tilläggsbudget till. Min bedömning av behandlingen i ut-

skottet har varit att istället för 6 000 euro kommer det här att kosta 

10 000-20 000, medan anläggandet av ett djurskyddshem som vi fick 

till vår kännedom, som är gjord av förra tjänstemannen Rauli Lehtinen 

skulle kosta över 100 000 euro och det är något helt annat än förvaring-

en som nu ska genomföras. Det kommer att kosta mera än vad som 

finns i budgeten och det är ofinansierat tillsvidare. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tackar för redovisningen. Det var intressant med 

100 000 euros anläggning och det låter lite jävigt skulle jag säga, det 

finns egna intressen i det här också. Zodiaken är också en del av land-

skapets verksamhet och den rör ingen tydligen. Det hänger lite ihop med 

det att man borde titta på det här samtidigt. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Åke Mattsson 

Herr talman! Jag tänkte bara göra ett kort klarläggande. Flertalet av de här 

djuren som blir omhändertagna har de facto en ägare. Naturligtvis är det äga-

ren som ska stå för kostnaderna. I undantagsfall, när man inte hittar någon 

ägare, säljs katten vidare och man försöker ta ut större delen av kostnaden för 

det här djuret. Är det en hund som förvaras på en kennel händer det knapp-

ast på Åland att djuret inte får tag på sin rätta ägare och i så fall står ägaren 

för hela kalaset.     

Talmannen 

Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. 

Ärendets första behandling är avslutad. Föredras 

Första behandling 

11 Isberedskap 

Landskapsregeringens svar  
Ltl Camilla Gunells enkla fråga (EF 5/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling senare.  

Föredras 

12 Bibehållande av momsfrihet 

Landskapsregeringens svar 
Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 6/2010-2011)  

Ärendet avförs och upptas till behandling senare.  

Enda behandling 

13 Fornminnesförvaltning 

Landskapsregeringens svar (S 1/2010-2011-s) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. spörsmål (S 1/2010-2011) 

Ärendet avförs och upptas till behandling senare.  
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Plenum slutar  

Nästa plenum hålls den 25.1 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 

17.45).  
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 18 ledamöter är närvarande.  

Talmannen konstaterar att flera ledamöter redan beviljats ledighet från dagens plenum.  

Andra behandling 

1 Godkännande av bestämmelser i konventionen om ömsesidig handräckning i skatteä-

renden 

Lagutskottets betänkande (LU 10/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 8/2010-2011) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. Förslaget i presidentens 

framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets betänkande.  

Förslaget är bifallet i andra behandling. Ärendets andra behandling är avslutad. 

Andra behandling 

2 Godkännande av protokollet om ändring av konventionen om ömsesidig handräck-

ning i skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 11/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 9/2010-2011) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  
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Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. Förslaget i presidentens 

framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets betänkande.  

Förslaget är bifallet i andra behandling.  Ärendets andra behandling är avslutad. 

Andra behandling 

3 Ny blankettlag om fordon 

Lagutskottets betänkande (LU 12/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 7/2010-2011) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av det i betänkandet in-

gående lagförslaget.  

Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. Föreläggs förslaget till land-

skapslag om tillämpning av fordonslagen för godkännande i sin helhet. Lagförslaget är 

godkänt. Lagförslagens andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är av-

slutad. 

Andra behandling 

4 Lag om ekodesign och energimärkning 

Näringsutskottets betänkande (NU 3/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 6/2010-2011) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av det i betänkandet in-

gående lagförslaget.  

Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. Föreläggs förslaget till land-

skapslag om tillämpning i landskapet av bestämmelser om krav på ekodesign för och 

energimärkning av produkter för godkännande i sin helhet. Lagförslaget är godkänt. 

Lagförslagens andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad. 

Andra behandling 

5 Ändring av djurskyddslagen 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 8/2010-2011) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av det i betänkandet in-

gående lagförslaget.  

Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. Föreläggs förslaget till land-

skapslagen om ändring av djurskyddslagen för godkännande i sin helhet. Lagförslaget 

är godkänt. Lagförslagens andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är 

avslutad. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls imorgon 25.01.2011 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avsluta-

des kl. 17.50). 
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Plenum börjar  

Närvaroregistrering. 22 är ledamöter närvarande.  

Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Torsten Sundblom p.g.a. 

sjukdom och lagtingsledamoten Fredrik Karlström på grund av deltagande i Nordiska 

rådets utskottsmöte och lagtingsledamoten Olof Erland på grund av privata angelägen-

heter. Om ledighet från plenum 26.01.2011 anhåller lagtingsledamoten Mika Nordberg 

på grund av besök hos en EU-parlamentariker i Bryssel. Beviljas.  

Meddelanden 

Talmannen vill inledningsvis meddela att det inte kommer att hållas plenum nu på 

torsdag den 27 januari. Talmanskonferensen sammanträder i morgon onsdag kl.12.30 

för att diskutera det eventuella behovet av ett plenum på fredag.  

Jag kan meddela till kanslikommissionen att mötet som var inplanerat till kl. 12.30 i 

morgon istället blir kort efter plenum.  

Föredras 

1 Isberedskap 

Landskapsregeringens svar  
Ltl Camilla Gunells enkla fråga (EF 5/2010-2011) 

Enkel fråga ska läsas upp av frågeställaren och därefter ger lantrådet eller därtill utsedd 

minister svar på frågan. Frågeställaren får efter det hålla högst två anföranden som 

också kan besvaras. Annan diskussion är inte tillåten. 

För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan de övriga yttranden inte 

får överstiga tre minuter. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Den här frågan inlämnades före jul. Den lyder så här: Många i 

skärgården är djupt oroade över att isen lagt sig flera månader tidigare än 
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normalt vilket betyder att landskapsregeringens aviserade "isturlista" kan bli 

gällande för en längre tid än vanligt. Om isläget försvårar eller omöjliggör 

transporter med färjorna under lång tid måste annan beredskap finnas för 

nödvändiga transporter, t.ex. för att få barn till skolor och personal till sina 

arbeten. 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Vilken beredskap 

har landskapsregeringen för att den nödvändiga trafiken i skärgården ska 

fungera i fall av en sträng isvinter? 

Minister Veronica Thörnroos 

Talman! Inledningsvis vill jag bekräfta det som ltl Gunell sade, frågan är an-

hängiggjord den 22 december 2010. Landskapsregeringen hade redan föregå-

ende år beredskap att svara på den här frågan, men landskapsregeringen har 

inte rätt att styra dagordningen för lagtinget. Lagtinget har vid ett antal till-

fällen valt att avföra den här frågan. Nog om detta. 

Isläget är problematiskt för den åländska skärgården. Det är lika proble-

matiskt för den åländska skärgården som det är för den åboländska och även 

andra skärgårdar. Därmed inte sagt att landskapsregeringen inte kan hantera 

situationen. Vi har några fördelar jämfört med många andra regioner. Den 

första av våra fördelar är att vi har två extra reservfartyg som vi kan sätta in 

med kort varsel, vilket underlättar situationen avsevärt. Det andra är att 

samtliga våra fartyg har isklass A vilket inte situationen är i omkringliggande 

regioner. Vi har också tillgång till en svävare, visserligen kanske inte den allra 

snabbaste och modernaste, men det oaktat så har vi tillgång till en svävare. 

Tack vare tidigare erfarenheter har vi redan nu satt in extra beredskap, re-

servtonnage Gustav Eriksson, på skoltransporter i den södra skärgården. Vi 

har också en Hydrokopter. Jag måste tillstå att den är något ålderstigen men 

den går fortsättningsvis att använda. 

Vad har då landskapsregeringen gjort? Vi har gjort en prioritering, som 

alla andra. Landskapsregeringens prioritering ser ut så här: I första hand pri-

oriterar vi befintlig personal inom och mellan kommuner. Vår andra prioritet 

är transporter av skol- och dagisbarn. Man bör också här komma ihåg att 

skoltransporter egentligen är kommunal angelägenhet. Landskapsregeringen 

bistår gärna, men de facto är det kommunen som har det slutgiltiga ansvaret, 

om vi riktigt ska hårdra det här. På tredje plats prioriterar vi varutransporter, 

livsmedel och bränsle, till skärgården. Därefter prioriterar vi transporter från 

skärgården, följt av kombinationer med andra färjeturer. Avslutningsvis prio-

riterar vi sociala turer inom kommunen. 

Bästa ledamöter! Självklart ställer isen till ett hinder för våra transport-

möjligheter för oss och för alla andra. Fortsättningsvis har vi en bra bered-

skap att hantera läget. Tittar man på rikshåll så har man nu dragit ner trans-

porterna så att man till de öar som ligger längst bort har en transporter i dyg-

net, medan de som ligger något närmare har två transporter i dygnet. Vissa 

holmar har man också helt slutat angöra på grund av isläget.  

Sammantaget har vi en bra möjlighet att tillgodo transporterna, men själv-

klart kan vi bli bättre. I dessa ekonomiska tider finns det tyvärr inte något ut-

rymme för nyanskaffningar. Det finns inte något utrymme för att fullt ut 

kunna möta det behov som finns. Där befinner vi oss i samma situation som 

alla andra. 
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Ltl Camilla Gunell 

Det var på grund av frågans relevans som jag nämnde när den var inlämnad, 

inte att någon förseelse hade skett från någon part. 

Vi vet båda att man inte kan styra vädrets makter. Före jul var isläget 

ganska svårt redan. Om vintern då hade hållit i sig så såg vi framför oss en 

väldigt lång och svår vinter, särskilt för dem som är beroende av den här ty-

pen av transporter. 

Trafikministern nämnde svävaren och hydrokoptern som den backup som 

man har att tillgå i fall den här typen av situation uppstår. Är det en bered-

skap som är tillräcklig med tanke på att farkosterna är ganska gammalmo-

diga? Är de säkra och trygga att transportera skolbarn i? 

Det andra som jag reflekterade över är; vilken information har de berörda i 

dagsläget kring vilken beredskap som finns hos landskapsregeringen? Min 

uppfattning är att man svävar i ovisshet kring vilken beredskap som är till-

gänglig.  

Minister Veronica Thörnroos  

 Tack talman! Jag tror inte man ska se vare sig svävaren eller hydrokoptern 

som en backup. Man ska snarare se det som ett komplement för persontrans-

porter. Vi har ytterst goda förutsättningar eftersom vi har två reservfartyg att 

sätta in för att trygga även de tunga transporterna. Jag ska också tillstå att det 

inte är ekonomiskt försvarbart som läget ser ut just nu. Jag tror att det kan bli 

lite komplicerat att förklara för lagtinget om vi ifrån sjötrafiksidan övertras-

serar alldeles för mycket, med beaktande av att vi tidigare har varit satta un-

der lupp.  

När det gäller information till berörda så pågår det en dialog med kommu-

nerna i första hand och med de största näringsidkarna, de som verkligen har 

ett stort behov av transporter dagligen. Efter att den dialogen är slutförd så 

kommer allmänheten att ges information om det. Vi försöker att föra dialoger 

med kommunerna som då representerar invånarna och olika intresseorgani-

sationer, i undantag fall med enskilda personer. 

Ltl Camilla Gunell 

Om jag har förstått det rätt så är det väl inte aktuellt med några reservfartyg i 

dagsläget, eller är det så? Isläget har blivit bättre med tanke på att det har bli-

vit mildare väder. Hittills har det väl gått bra. Om jag har förstått det rätt så 

ligger isturlistan också på is för tillfället. Det är väl när man är tvungen att 

lansera den som man är väldigt oroad över vad det kommer att innebära när 

det gäller transporterna. Särskilt de som är tvungna att pendla dagligen är 

rädda att de kommer i kläm och kanske inte kan komma till sina arbeten och 

man är rädd att barnen inte kan komma till skolorna.  

Jag tror att det vore väldigt bra att klargöra för alla berörda med något of-

fentligt tillkännagivande vilken typ av beredskap som finns i den här frågan. 

Jag vet att det finns många frågor kring det här ute i skärgården. Man kanske 

också kunde fundera över om det finns någon frivilligorganisation, till exem-

pel sjöräddningssällskap eller liknande som man kunde uppbygga upp en be-

redskap tillsammans med ifall att läget blir svårt. 

Minister Veronica Thörnroos  

Talman! Jag delar inte riktigt ltl Camilla Gunells syn på hanteringen av istur-

listorna. De är i högsta grad aktuella för tillfället. Beredningsarbetet pågår 
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som allra intensivast på avdelningen. Isturlistorna bör vara färdiga så snabbt 

som det bara låter sig göras. Aktiveringstiden, när de rent operativt träder i 

kraft, vi har tidigare sagt att det inte kommer att ske snabbare än med sju da-

gars varsel. Det är den programmeringstid som behövs för att programmera 

om datorerna vid Ålandstrafiken, kunna nå ut till alla de som är bokade och 

till de näringsidkare som har tunga transporter till och från skärgården. De 

ska beredas en möjlighet att söka alternativa färdvägar. 

Vad sedan gäller planering av eventuella rockader så tror jag att vi politiker 

ska överlåta att planera rockaderna av fartygen till sjötrafiken och förlita oss 

på att de gör det utifrån sin kunskap och erfarenhet. Jag känner till att det 

pågår ett arbete med fartygsrockader för tillfället. Sedan får vi se var det lan-

dar någonstans. 

I den bästa av världar skulle jag också önska att jag hade tre-fyra moderna 

svävare som jag kunde sätta in för persontransporter i första hand. Det öns-

kar jag. Jag önskar också att jag hade mera starkare ekonomiska muskler och 

inte behöva sitta och räkna på bunkeråtgången i förhållande till isen för att 

sedan försöka klara budgeten. Men det är i den bästa av världar. 

Avslutningsvis vill jag säga att jämfört med omkringliggande regioner så 

har vi fortsättningsvis goda förutsättningar att klara och hantera i situationen 

i skärgården.  

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat.    

Föredras 

2 Bibehållande av momsfrihet 

Landskapsregeringens svar 
Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 6/2010-2011)  

Enkel fråga ska läsas upp av frågeställaren och därefter ger lantrådet eller därtill utsedd 

minister svar på frågan. Frågeställaren får efter det hålla högst två anföranden som 

också kan besvaras. Annan diskussion är inte tillåten. 

För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan de övriga yttranden inte 

får överstiga tre minuter. 

Ltl Barbro Sundback 

Tack, herr talman! Finansminister Mats Perämaa besöker riksdagens skatte-

delegation i syfte att förmå finansutskottet att inte sänka momsfriheten för 

varor som förmedlas från Åland från 10 euro till 5 euro. En framgång med be-

söket är av stor betydelse för sysselsättningen och företagandet i landskapet. 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Med vilka argu-

ment ska finansminister Perämaa säkerställa att momsfriheten på 10 euro för 

varuförmedling bibehålls på Åland? 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Besöket till finansutskottets skattedelegation som frågeställaren 

hänvisar till skedde förra tisdagen. Jag representerade landskapsregeringen 

och fick förmånen att bli hörd i nämnda skattedelegation. Landskapsrege-

ringen har förutom det muntliga framförandet tagit fram ett skriftligt utlå-

tande, precis som vi har gjort tidigare när finansministeriet lämnade propo-

sitionen till riksdagen. 
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De huvudsakliga argumenten till varför vi motsätter oss en sådan här för-

ändring är att vi anser att regeringen i Finland inte har gjort en fullödig ana-

lys av alla effekter av en sådan här förändring. Det framgår ganska klart av de 

skrifter och synpunkter som har framförts i samband med propositionen att 

man har gjort en väldigt förenklad analys av ett ökat inflöde av momsintäkter 

utgående ifrån ett bibehållet varuflöde. Man har inte heller gjort några ana-

lyser överhuvudtaget över bortfall av samfundsskatt. Företag etablerade på 

Åland genererar givetvis samfundskatt som går till statskassan. Man har hel-

ler inte gjort bedömningar över bortfall av arbetsplatser. Arbetsplatser gene-

rerar inkomstskatter till statskassan, till kommuner och de genererar för öv-

rigt en omsättning i samhället.  

Finansministeriet som tog fram propositionen som nu är i riksdagen har 

inte heller bedömt vilka effekter en sådan här åtgärd har för konsumenterna i 

landet. Vi hävdar ifrån landskapsregeringens sida att detta är en negativ reg-

ionalpolitisk effekt. Konsumenterna kommer i förlängningen att få betala en 

momssats på varor av ringa värde som man beställer över nätet. Det kommer 

också att ske en tullklarering av ett annat slag av dessa varor vilket höjer vär-

det. Det här kan påverka också glesbygdens möjligheter att ha en fungerande 

varuleverans via det finländska postbolaget Itella. Det finns många ekono-

miska faktorer som inte har analyserats i samband med detta förslag. Därför 

finns det en berättigad kritik hävdar jag ifrån vår sida.  

I våra beräkningar, då vi också har hört posten som ägarrepresentanter, 

och när vi har hört andra företag som via Åland idkar denna verksamhet så 

har vi kunnat visa i siffror att den förväntade positiva effekter för landet som 

helhet inte blir den som finansministeriet hävdar att den ska bli.  

Vi har också hävdat att det är en stark arbetsmarknadspolitiskt negativ sak 

för Åland. Landskapsregeringen bedömer att det är uppemot 50 direkta ar-

betsplatser som kan försvinna genom denna åtgärd. Ett annat på Åland belä-

get företag har bedömt att antalet arbetsplatser t.o.m. vara något större. De 

indirekta effekterna kan medföra ännu ytterligare bortfall. Om man jämför 

ett bortfall på över 50 arbetsplatser, med tanke på att vi på Åland nu har en 

arbetslöshet på något 400 personer, så är det en mycket stor sak för Åland. 

Bibehållandet av arbetsplatser torde ändå vara en röd tråd för alla regering-

ars arbete under finanskrisen och svallvågorna därefter. Värdet av att bibe-

hålla arbetsplatser måste vara viktigare än bara tillfälligt ökade momsintäk-

ter. 

Man kan ännu säga när man bedömer den totala ekonomiska effekten att 

Finland avser också att anställa ett antal skattebyråkrater, personal för att 

hantera en ökad tullklarering genom att man sänker bagatellmomsen. Sam-

mantaget minskar man privata arbetsplatser ute i näringslivet och ökar den 

offentliga sektorn. Vi bedömer att den totala effekten inte är positiv, snarast 

negativ för Finland. 

Ltl Barbro Sundback 

Det var mycket värdefulla synpunkter som kom fram. När man hör det här 

funderar man på vad de verkliga motiven är bakom den här ändringen av 

skattelagstiftningen på det här området. Jag skulle förstå regeringen om de 

tog bort det helt och hållet med något slags principiellt resonemang. Men att 

man sänker momsgränsen förefaller väldigt ogenomtänkt, precis som mi-
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nistern säger. Det skulle vara intressant att veta vilka de politiska motiven är 

bakom det här, för ekonomiska motiv förefaller det inte finnas.  

Det finns en problematik som ministern inte berörde. Det är sådana före-

tag som använder Åland för att studsa varor, som det kallas. Det är företag 

som inte har ett fast driftställe här på Åland. Om man från åländsk sida vill 

vara aktiv och visa att man handhar det här undantaget seriöst så borde man 

ifrån regeringens sida fundera över att komma med initiativ för att förhindra 

studsningen så att de företag som är seriösa, har sysselsättning på Åland och 

betalar skatt ska kunna skyddas. Det kunde kanske vara en fråga att för-

handla om i fortsättningen. 

Jag skulle gärna höra om den tidtabell som gäller för det här lagförslagets 

fortsatta behandling. 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Tidtabellen är så sagd att skattedelegationen har februari må-

nad på sig att hantera frågan. Sedan ska frågan vidare till finansutskottet för 

behandling och sedan i plenum i riksdagen före valet.  

Det kan vara svårt att uttrycka någon exakt synpunkt på de politiska moti-

ven för detta eftersom olika politiker kan ha lite olika syn på det. Uppenbart, 

klart och fullständigt offentligt är att en riksdagsledamot i Finlands riksdag 

vid upprepade tillfällen har lyft upp den här frågan för debatt och ställt frågor 

till finansministern om denna situation som råder.  

Vi har den uppfattningen, herr talman, att finansministeriet nog valde att 

först undersöka möjligheten att sänka bagatellmomsen från tio euro till noll. 

Nu är det föreslaget att den ska sänkas till fem euro. Man gjorde då bedöm-

ningen, med samma antagligen ganska grova analysmetoder som jag beskrev 

här tidigare, att det skulle vara till nackdel för landet som helhet. Man har 

gjort ganska svepande bedömningar och kommit fram till att 5 euro ska vara 

den rätta nivån, möjligen också beroende på att 5 euro tycks vara en rätt all-

män nivå, sett ur hur europeiska länder hanterar den här frågan. 

Sedan till frågeställningen om hur man kunde hitta en lösning. Den dis-

kussionen fördes också i skattedelegationen med skattedelegations medlem-

mar. Givetvis vill vi framföra om det kunde finnas en politisk beredskap att 

dra tillbaka det här förslaget och inte genomföra det och i första hand göra en 

ordentlig ekonomisk analys, vilket alltid borde göras innan man antar och 

lägger propositioner och innan man antar lagar. Den diskussionen ska land-

skapsregeringen naturligtvis delta i för att se om man kan hitta en lösning. 

Studsandet med varor, via Åland tillbaka till Finland, uppfattas ändå som ett 

problem.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Vad gäller strategin i den här frågan så tror jag att man ska för-

söka få skattedelegationen att dra ut på det här så mycket som möjligt så att 

hela ärendet förfaller i samband med nästa val. Det är alldeles för stor pre-

stige för regeringen att ta tillbaka det här. Det är omöjligt. Men om man på 

något vis kan upprätthålla något slags intresse för att man skulle hitta någon 

lösning på frågan så kanske man kan lyckas med den taktiken. Det är mitt 

förslag. 

Jag anser att regeringen Viveka Eriksson måste vara aktiva och visa att 

man vill få bort dessa studsföretag. Det beviljas tillfälligt näringstillstånd på 
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någon slags anmälningsbasis. Här kan regeringen, hoppas jag, visa att man 

inte understöder den typen av verksamheten. De verksamheterna ju också illa 

för de seriösa företagen, inte minst för posten, men också andra som sysslar 

med det här,  

Den sista frågan är; jag tycker inte att det verkar som om regeringen till-

räckligt väl har förankrat den här frågan i Ålands regering. Frågan har stor 

ekonomisk betydelse för våra företag och för vår sysselsättning. Det är ju ett 

bra undantag som gynnar Åland. Riksmyndigheterna har ju själv varit med 

och tagit fram det här undantaget, det är i deras lag det står tio euro. Det är 

inte Åland som ska straffas nu på grund av politiska skäl. Det är antagligen 

någon slags avundsjuka som är en kraftig drivkraft i de flesta politiska sam-

manhang. Har självstyrelselagens bestämmelser följts när det gäller att höra 

Åland i den här frågan?  

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Förmodligen har de formella bestämmelserna upprätthållits 

och man har följt de formella kraven på höranden. Men det var i en situation 

då propositionen var färdigt framtagen och man hävdade att den ekonomiska 

analysen redan var gjord. Ja, formellt hördes vi men om vi reellt hade på-

verkningsmöjligheter i det skedet kan man vara mera tveksam till. 

Den ekonomiska analysen har lett till att man lättvindigt har lagt fram det 

här förslaget. Man inte har analyserat bortfall av arbetsplatser. Man har inte 

analyserat bortfall av inkomstskatter, samfundsskatter osv. Man har inte 

gjort korrekta bedömningar av hur många skattebyråkrater som man behöver 

anställa. När man bildar sig en uppfattning om någonting så är det så att ju 

mindre man vet om någonting desto lättare är det att ha en klar åsikt. Jag har 

den känslan av att så har det varit i det här fallet också. Det är ju bara att be-

klaga. 

För att hitta en lösning så finns det två saker i den här situationen att före-

tag har studsat varor via Åland. Det har blivit uppenbart att det finns företag 

som möjligen ha varit tvivelaktiga i sin marknadsföring, om man har följt alla 

regler som finns. Stadsmyndigheterna, via skattemyndigheter och tullen, har 

en möjlighet att beivra marknadsföring som inte är korrekt enligt reglerna. 

Landskapsregeringen har också möjligheter via det tillfälliga näringsrättsin-

strumentet att påverka en utveckling. De här sakerna nämndes också från 

min sida i diskussionen med riksdagsledamöterna i skattedelegationen. Det 

finns en beredskap att diskutera om dessa instrument kan användas för att 

möjligen hitta en alternativ lösning.  

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat.    

Enda behandling 

3 Fornminnesförvaltning 

Landskapsregeringens svar (S 1/2010-2011-s) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. spörsmål (S 1/2010-2011) 

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

en i ärendet kan det väckas förslag om hemställan till landskapsregeringen. Förslaget 

skall samtidigt skriftligen överlämnas till talmannen. 
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Har förslag till hemställan väckts bordläggs ärendet efter avslutad överläggning 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. Lagtingsledamoten Danne Sundman får 

läsa upp klämmen.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 48 § 1 mom. 

lagtingsordningen ställer undertecknad till landskapsregeringen följande 

spörsmål: Hur avser landskapsregeringen verka för en rättssäker fornmin-

nesförvaltning inbegripet ett färdigställande av uppdateringen av det i lagen 

stipulerade fornminnesregistret? 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Fornlämningar är nyckeln till vår okända historia. De kan be-

rätta om gångna tider och om de människor som levde här då. Ett folk utan 

historia är ett folk utan framtid. Kunskap om forna tider gör att vi lättare kan 

känna sammanhang i det som sker idag.  

Samhällsutvecklingen har gått framåt. Se till exempel på skogsbruket. På 

1950-talet bedrevs skogsbruk med häst, idag har den ersatts med andra me-

toder där olika maskiner övertagit hästens uppgifter. 

På 1950-talet levde de flesta i betydligt enklare hus än nybyggare idag och 

även på mindre yta. 

Samhällsutvecklingen går framåt och människors behov och önskemål 

ändras. Det är viktigt att bestämmelser och regelverk är formulerade så att 

den nuvarande generationen har möjligheter att bo och idka näring på ett 

förnuftigt sätt. Kan man inte göra det borde man kompenseras för ökade 

kostnader och inkomstbortfall. 

Det finns alternativa metoder att bedriva skogsbruk där man inte behöver 

markbereda med stora maskiner, men det blir ofta betydligt mindre effektivt 

och mer kostsamt. 

Vi vill ha levande byar och inflyttning till Åland. Hela Åland skall leva, även 

Tengsöda och Långbergsöda byar. Jag tror vi är överens om att vi har en fun-

gerande fornminneslagstiftning idag, men fråga när om det passar in på hela 

Åland. Passar den in på Långbergsöda och Tengsöda byar? Jag närmade mig 

det här ärendet genom att försöka sätta mig in i bybornas situation och tänka 

hur jag själv skulle agera och uppleva dagens situation. 

Det finns problem. Kanske det ändå inte i huvudsak är kopplade till lag-

stiftningen och det är detta som är hindret. Det allra största problemet erfar 

jag är att invånarna upplever otydlighet och ovisshet och att det idag råder 

brist på kommunikation. Lagen säger, fritt formulerat, om det inte finns plats 

för det du vill bygga på din tomt för att fornminnen är i vägen, har du rätt att 

rubba fornminnet. Om du nekas rubbning har du rätt till ersättning förutsatt 

att det sker inom två år efter att fornminnet har registrerats. Hittills på Åland 

har ingen nekats att rubba en fornlämning. Det låter ju klart och tydligt, ändå 

är det inte det? Varför? 

Vi måste från politiskt håll ge tydligare signaler om de möjligheter som 

lagstiftningen ger. Vi har i kontakt med markägare fått höra om människor 
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som tänkt bygga hus och som redan innan en anhållan har avstått eftersom 

de upplever att det verkar så komplicerat och begränsande.  

Vi skall jobba för att byggnadsinspektionerna och museibyrån kommer ut 

med information om alla möjligheter som finns och ge förslag på hur man på 

bästa sätt kan ta tillvara sin tomt och leva och verka sida vid sida med vårt 

kulturarv. Vi vill se möjligheterna. Det ska gå att bo och verka fast det finns 

fornminnen på ens marker. 

Landskapsregeringen har initierat en dialog med markägarna i Lång-

bergsöda och Tengsöda byar för att öppet och förutsättningslöst diskutera si-

tuationen och tillsammans finna lösningar för den långvariga problematiken. 

I en tidningsartikel förra veckan kunde vi läsa om ett ungt par som är oro-

ade för hur de skall kunna utveckla sitt boende. När man väl har byggt sitt 

hus måste man kunna ha torra vägar in till sina hus, man måste kunna bygga 

garage. Det får man också, tomter särskilt på landsbygden är sällan så små att 

det inte går att hitta bra lösningar.  

I frågan om fornlämningarnas hantering upplever jag att det finns ett stort 

kommunikationsbehov och informationsbehov. Många av de problem som 

belysts i media de senaste veckorna präglas av att man inte vet utan tror att 

det är på ett särskilt sätt och att det talas mycket om någon, men vem är nå-

gon? Här behövs en öppen dialog kring oklarheterna och åtgärder i de fall det 

råder problem.  

Vi kan konstatera att problemet med fornlämningar, speciellt i östra 

Saltvik, har pågått under många år och under många kulturministrars och 

näringsministrars och landskapsregeringars tid, utan att egentliga lösningar 

har nåtts.  

En central fråga som väckt irritation är att förmåner så som skogsskatte-

lättnader har dragits in men markägarna har inte fått någon kompensation 

för sina minskade förmåner. Ingen näringsminister har tagit fram något 

kompenserande instrument. Den här förmånen fasades ut genom riksbeslut 

under 90-talet.  

Jag kan inte låta bli att påpeka att nästan hälften av er ltl Anders Eriksson, 

ltl Roger Jansson, ltl Jörgen Strand har alla tre under den här perioden age-

rat som näringsministrar och skriver idag på spörsmålet. Ni har haft en möj-

lighet att införa ett system för att åtgärda den här problematiken.  

Nu är vi på god väg till en lösning. I landskapsregeringens handlingspro-

gram säger vi att ”konflikter skall undvikas med tydliga beslut och genom att 

begränsade område definieras som skyddsvärda”. Vi har under hela peri-

oden successivt och metodiskt arbetat för att bringa klarhet i frågorna. 

Landskapsregeringen och jag som kulturminister ser jag det som oerhört 

angeläget och viktigt ärende att finna lösningar och försöka åtgärda proble-

men. 

Ett steg på vägen är det omfattande arbetet med processen kring fornmin-

nesregistret. 

Herr talman! Registreringsprocesser har som ett mål att reda upp oklar-

heter. Registreringsprocessen har inletts med ett omfattande hörandeförfa-

rande. Först har vi i stormöten diskuterat vad registret ska innehålla för in-

formation om fornminnena. Vidare har vi diskuterat kartorna ska se ut och i 

vilka skalor. Efter att ha tagit hänsyn till framkomna synpunkter, så långt det 

har varit möjligt, har 1600 brev med uppgifter om varje markägares forn-
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minnen och bifogade kartor skickats ut. Markägarna fick 6 månader på sig att 

framkomma med synpunkter på uppgifterna.  

Resultatet av dem finns på ett cirkeldiagram här:   

Ärenden maa av hörandet

1362

70
49

31

26

17 14

11

20

Inte yttrat sig maa hörandet
1362 st

Besiktningar 70 st

Fel i lantmäteriets
fastighetsregister 49 st

Allmän info 31 st

Bättre kartor 26 st

Övrigt 17 st

Fel i
fornlämningsförteckningen 14
st

Vill ha fornlämningen rubbad
11 st

Accepterar ej
fornlämningen/registreringen
20 st

Ca 1600 brev gick ut 

i samband med 

hörandet. 

Antalet markägare 

som hört av sig är 

238 st, vilket är 15% 

av markägarna. I 

statistiken ingår  

dessutom 8 ärenden 

som kvarstår från 

den första 

ogiltigförklarade 

omgången. 

Producentförbundet 

som inkommit med 2 

ärenden är inte 

medtagna i 

statistiken. 

Antalet ärenden fördelade per 

kategori 

 

Landskapsregeringens kontakter med 1600 fastighetsägarna har resulterat i 

att 1 362 stycken inte haft anmärkningar att anföra i samband med hörandet. 

70 stycken har önskat att få träffa museibyrån och på plats diskutera forn-

lämningarna och besiktningar har genomförts. 49 stycken felaktigheter i 

lantmäteriets fastighetsregister har uppdagats och åtgärdats. Allmän inform-

ation om fornlämningar har inlämnats i 31 fall, företrädesvis per telefon. I 26 
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fall har förfrågningar resulterat i att specialkartor över fornlämningar har till-

sänts fastighetsägare. I 17 fall har landskapsregeringen behandlat frågor om 

frivilligt inrättande av skyddsområde samt begäran om informationsskyltning 

och liknande. I 14 fall har felaktigheter i den tidigare fornlämningsförteck-

ningen upptäckts och rättats. Fastighetsägare har i 11 fall meddelat att man 

vill ha fornlämningen rubbad. 

Det här diagrammet visar en del av det omfattande arbetet som genom-

förts under den senaste tiden.  

20 markägare har inte accepterat att en registrering görs. Med dessa 20 

markägare ska vi föra en dialog för att få klarhet i frågan varför. Långt sam-

manfaller dessa 20 markägare med dem som idag upplever att de inte kan 

leva som andra på sina egendomar. 

Landskapsregeringen föreslår att den dialogen ska föras i en samråds-

grupp. Men innan vi gör det kommer vi att träffa representanter för de 27 

undertecknare till brevet om önskan att landskapet skall lösa in hela området. 

Att skydda fornminnen bygger på en ömsesidig dialog och samförstånd kring 

olika lösningar. 

För att kunna inleda nästa steg i registreringsprocessen skall innehållet i 

registret fastställas i en förordning. För det krävs en förordningsfullmakt in-

skriven i fornminneslagen. Det är enkelt och snabbt gjort, men inte tillräck-

ligt. Under hörandeprocessen har vi även träffat många markägare och delta-

git i olika sammankomster och möten. Flera frågor som diskuterats på dessa 

möten har lett till att vi även överväger fler förändringar i fornminneslagen. 

Framförallt berör den översynen paragraf 12 där begränsningen om en två års 

tid för att söka ersättning vid nekandet av rubbning föreslås tas bort. 

Herr talman! Vi är på god väg att finna lösningar i balansen mellan att bo 

och leva och bevara och vårda. Senaste höst träffade tjänstemän från land-

skapsregeringen markägare och diskuterade kring vad som upplevdes be-

gränsande och hur man kunde finna lösningar. I diskussionerna ingick även 

en förhandling om att ingå ett fortsatt avtal kring och ersättningar för sand-

täkterna som inte anses kunna nyttjas utan att skada fornminnen. Ett öns-

kemål var att fornminnen och dess gränser skulle markeras ut klart och tyd-

ligt i terrängen så att man som markägare inte skulle behöva vara orolig över 

var gränserna går. Det här arbetet skulle inledas efter vintern, dvs när snön 

har smält.  

Herr talman! Olyckligtvis har konflikten i Långbergsöda och Tengsöda 

byar nått sin kulmen i och med den polisanmälan som gjorts från förvalt-

ningen inom landskapsregeringen. En anmälan om fornminnesbrott har 

lämnats in till museibyrån och tjänstemännen såg ingen annan möjlighet än 

att i enlighet med lagstiftningen vända sig till polisen och be om en förunder-

sökning. Den här anmälan tillsammans med den rapport som inlämnats till 

polisen i ärendet har gjort att befolkningen i Långbergsöda och Tengsöda 

byar fått nog och vänt sig till landskapsregeringen i ett brev där de meddelar 

att de anser att det inte längre är möjligt leva och bo och samtidigt följa de re-

striktioner som de upplever att följer av fornminnesskyddet.  

I lagförslaget om miljöbrott föreslå vi en förändrig i lagen så att tjänste-

männen skall få möjlighet att göra en bedömning innan ett ärende förs till 

polisen för förundersökning. Motsvarande flexibilitet borde avspeglas i forn-

minnesärenden.  
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Vi tar bybornas oro och frustration på största allvar. Tillsammans skall vi 

ventilera de oklarheter och i många fall även missförstånd som finns och som 

behöver redas upp för att återfå den goda stämningen och stoltheten till by-

arna. Jag konstaterade att den här problematiken har sin början långt bak i 

tiden. Det finns frågor som aldrig slutligt ha klarats upp och därmed tar 

energi och pyr.  

På 1970-talet gjordes provgropar på området för att utröna mer om histo-

rien. Provgroparna fylldes enligt markägarna aldrig igen. Markägare hävdar 

att de i finns meterdjupa gropar på vissa ställen som utgör en fara i och med 

att man kan falla i dem när man arbetar med motorsåg ute i skogen. Provgro-

parna finns inte fullständigt dokumenterade. Efter närmare 40 års spår av ti-

dens tand har de delvis blivit överväxta men under vegetationen kan gropar 

finnas kvar. Det här måste nu klargöras. Tillsammans med någon opartisk 

person, så snart snön smält bort, måste vi få klarhet i hur det ligger till med 

provgroparna och i finns det provgropar skall de fyllas igen. 

Sammanfattningsvis herr talman: Jag ska inte föregå och säga vilka förslag 

till lösningar som ska genomföras men ändå nämna några som jag tror kunde 

hjälpa upp situationen i Långbergsöda och Tengsöda byar.   

Vi behöver vara tydliga och utveckla kommunikationen och därmed ser-

vicen till invånarna. Man kan och ska känna sig trygg med vad som gäller och 

ha möjlighet att bygga hus, vägar och garage på sin tomt. Vi skall föra en för-

utsättningslös dialog med markägarna för att se hur vi kunde lösa de problem 

som finns. 

En lagändring som tar hänsyn till synpunkter som framkommit under hö-

randeförfarandet och som stipulerar vad som registret skall innehålla ska tas 

fram.  

Vad gäller skogsmark, jordbruksmark och impediment skall landskapsre-

geringen komma överens med markägaren om vilka områden som skall 

skyddas och därmed ersättas för den lidna skadan. Vi borde skapa ett system 

för ökade kostnader och ersättning för inkomstbortfall i de fall där skogsbru-

ket begränsas och inte kan bedrivas med traditionella metoder. 

En oberoende resurs skall gå igenom områdena där provgropar uppgjorts 

och i de fall de inte fyllts igen skall det omedelbart göras efter att snön smält. 

Herr talman! Detta var ett långt svar på en kärnfull fråga i klämmen, dvs 

hur vi skall verka för en rättssäker fornminnesförvaltning. Tack, fru talman. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det är lätt att hålla med om de här vackra flosklerna, som 

man kunde kalla dem. Mot bakgrund och när man känner till verklig-

heten så är det mycket kvalificerat struntprat, tyvärr. Det måste jag 

verkligen säga. Jag återkommer till det i mitt anförande. 

När det gäller landskapsregeringens svar på spörsmålet så nämner 

man att man måste ha en ny förordningsfullmakt för den här förord-

ningen när det gäller registret, trots att det finns en förordningsfullmakt 

i lagen i § 26 och trots att det finns tydlig lagstiftning om register nuför-

tiden. När kommer den här lagstiftningen? Enligt uppgift har den länge 

funnits klar. Varför har den inte avlämnas tidigare? Varför låter man en 

sådan här sak återigen fördröja den här processen? 
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Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Fru talman! Precis som jag sade i mitt anförande, att införa en förord-

ningsfullmakt vilket våra jurister har bedömt att behöver finnas i para-

graf 2 för att vi ska kunna göra upp registret på korrekt sätt, så är inte 

det någon stor sak och det hade vi färdigt i en formulering redan 2009. 

Men däremot när det gäller hörandeförfarandet så ska man också lyssna 

på vilka behov och vilka problem som finns. Vi har konstaterat att det 

finns en problematik kring tvåårsregeln som inte heller stämmer helt 

och hållet överens med den ambitionen som vi har med vår lagstiftning. 

Därför har vi också gjort en översyn av hela lagen och tittat efter vilka 

andra förändringar som behöver göras. Jag tycker att det är viktigt att 

om man har ett hörandeförfarande så ska man också vara lyhörd och 

lyssna. 

Ltl Danne Sundman, replik  

Fru talman! Jag undrar varför det dröjer så länge? Enligt uppgift har 

den här lagändringen funnits kvar en längre tid. Den kommer bara inte 

ur det politiska maskineriet i landskapsregeringen. Det skulle ju vara av 

största vikt att lagen kommer hit till lagtinget så att man fick ta sig an 

den. Sedan tar det tid innan den träder i kraft, den ska laggranskas osv. 

Varför det fördröjs är absolut en sak som måste redas ut. Varför får man 

inte ur sig den här framställningen?  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Fru talman! I slutet av året, november-december, fanns det färdigt det 

som vi politiskt ville förändra i lagstiftningen. Nu bearbetas det på lag-

beredningen och under våren kommer det att komma till lagtinget för 

beslut.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det som ansvariga ministern säger låter bra. Jag tror att vi, under ef-

termiddagen, kommer att visa på många punkter hur fel ministern har i 

sitt resonemang.  

Hon ställde också frågan att hon var tveksam till om lagstiftningen 

passar in på Långbergsöda. Låt mig påpeka vad stora utskottet sade år 

2006 och det är det som är startpunkten för att få saker och ting på rätt 

nu, som jag ser det. ”Det finns inte någon orsak att försämra skyddet 

för fasta fornlämningar men lagstiftningen behöver kompletteras för 

att tillgodose fastighetsägarnas berättigande och grundläggande rät-

tigheter på ett bättre sätt”. Den kompletteringen gjordes då.  

När ministern pratade om att invånarna upplever otydlighet och 

ovisshet så beror det inte på lagstiftningen utan det beror på den in-

formation som museibyråns tjänstemän ger. De tar sig rättigheter som 

faktiskt inte finns, rättigheter som det inte finns laglig grund. Man med-

delar t.ex. att man får hugga men man får inte köra ut. Man hänvisar till 

att det finns fornminnen vid lantmäteriförrättningar, fornminnen som 

inte är registrerade och som faktiskt inte finns. Det är det som skapar 

den här otydligheten och ovissheten, ministern, inte lagstiftningen. 
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Talmannen  

Tiden är ute! 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Fru talman! Lagstiftningen behöver kompletteras angående hörandeför-

farandet, för att få in en mer demokratisk process och för att markägar-

na ska vara medvetna om vad som omnämns i registret. Det registre-

ringsförfarandet pågår. 

När det gäller att markägare upplever otydlighet så kan vi titta i tid-

ningsartiklar de senaste veckorna men också tidigare. Vi vet inte säkert 

vem som ska stå för kostnaderna. Vi behöver vara tydliga och klargöra 

hur regelverken ser ut och vad det är som gäller.  

Jag upplever precis det här som ltl Eriksson säger att om det finns fall 

där man har fått otydlig information eller till och med har fått uppgifter 

som strider mot varandra så är det ju detta som vi ska klara upp i dialo-

gen som vi ska föra med markägarna. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag hävdar fortfarande att lagstiftningen inte behöver kompletteras. När 

man pratar om information så sades det klart och tydligt i fornminnes-

lagstiftningen i stora utskottets betänkande, och det gäller nu, följande; 

” fastighetsägare ska ges tillfället att bli hörd innan anteckning i det 

register som nämns görs. Landskapregeringen skall göra en skriftlig 

anmälan till fastighetsägaren när anteckning i registret har gjorts.” Vi 

hade ju ett spörsmål år 2008 just om detta. Då satte landskapsregering-

en i gång registreringen utan att man hörde dem som ägde fastigheter-

na. Det var klart i strid med lagstiftningen igen. Märkväl, lagstiftningen 

är okej men problemet är att det inte finns någon politisk styrning och 

att man inte får museibyråns tjänstemän att följa lagstiftningen. Det är 

detta som är det stora problemet som ministern glömde att nämna. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Ett konkret exempel, där jag funderar på om fornminneslagstiftningen 

passar in i Långbergsöda och Tengsöda byar, det är tvåårsregeln som 

begränsar. Om man anhåller om att få rubba ett fornminne så ska man 

det inom två för att får rätt till någon form av ersättning. Om man lever 

så fornminnestätt som man gör i Långbergsöda och Tengsöda så har 

man inte samma möjligheter att kanske bara flytta sin byggnad eller 

ändra sin planering mot vad man har om man har ett stort område och 

kanske har ett fornminne på detta område, då hittar man alltid andra 

lösningar. Då finns det ingen orsak att rubba fornminnena. Därför har vi 

fått den här diskussionen efter hörande. Idén med hörandet är att man 

ska vara lyhörd och lyssna, det tycker jag i alla fall. Där har det fram-

kommit gång på gång vilken stress och vilket onödigt förfarande man 

gör. Man anhåller för säkerhets skull om att rubba en fornlämning för 

att tvåårsregeln finns. Därför tycker jag att det är angeläget att titta på 

och ändra fornminneslagen. Därför har jag också föreslagit det. 

Talmannen  

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Vad är det för ”koll” vicelantråd, att försöka skuldbelasta 

näringsministrar från annu datsumal i det här ärendet? Dagens ärende 

gäller hur och när dagens landskapsregering fullgjort uppdraget om re-

gistrering på basen av en ändrad lagstiftning år 2006. Skulle det inte 

vara mer klädsamt och rejält att svara på varför registreringen politiskt 

har gått i stå efter 2009 när museibyrån och lagberedningen var klara 

med sitt registerunderlagsarbete? 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Fru talman! Det är inte så att den här frågan har gått i stå på något sätt i 

världen. Att skriva in en formulering, om att närmare uppgifter om re-

gistrets innehåll framkommer i förordning, det kan vem som helst av oss 

här göra. Det var det första utkastet som fanns. Men förutom det hade vi 

en genomgång av alla paragrafer och den var inte färdig 2009. Den var 

färdig i slutet av år 2010 och finns nu hos lagberedningen. 

När det gäller registreringsprocessen så ingår ett hörandeförfarande. 

Om det ska vara någon ide med hörandeförfarande så ska man också 

lyssna på markägarna. Det är viktigt att lyssna på varför 20 markägare 

motsätter sig att överhuvudtaget tillåta en registrering. En av orsakerna 

som man lyfter fram som ett irritationsmoment är att den finska staten 

har tagit ersättningen för inkomstbortfall i skogsbruket när det är forn-

minnesrikt. På rikshåll har man infört ett kompletterande system men 

inte på Åland. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Sålunda har detta kommit fram under de senaste åren och 

därmed har det varit en fråga för den här landskapsregeringen att för-

söka åtgärda. Vad har man då för förslag på den punkten ifrån land-

skapsregeringens sida för att skapa den här ekonomiska rättvisan? Det 

intressanta i den här frågan är dröjsmålet med det här arbetet. Enligt de 

uppgifter som vi har inhämtat så är det en politisk oenighet i landskaps-

regeringen. Det kanske finns ett önskemål att dra vissa frågor i lång-

bänk. Det är orsaken till att det har dragit ut på tiden och man har inte 

tillsett att de här förhandlingarna har framskridit tillräckligt snabbt. 

Detta behöver besvaras i samband med spörsmålet. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Fru talman! Det här ärendet har inte gått i stå. Under hörandeförfaran-

det har det framkommit att man under tiotals år har påpekat till land-

skapsregeringen att den här förmånen har försvunnit. Det har nog fram-

förts till landskapsregeringen tidigare också. Det är en ganska radikal 

förändring i paragraf 12, den är avvikande mot vad det ser ut på andra 

platser i Norden. Vi har också med utlåtanden från juridiska och eko-

nomiska byråer för att hjälpa oss med analysen av vilka konsekvenser en 

sådan här lagstiftningsändring har. Sådant tar tid. Sedan gäller det 

också att titta igenom det. Det finns inte några oenigheter kring det här. 

Vi är, båda partier, helt eniga om att paragraf 12 ska ändras. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Jörgen Strand, replik 

Fru talman! Jag tänkte inte replikera. Men, utgående från det utfall som 

minister Lundberg gjorde mot mig så tänkte jag replikera och ge min 

syn på det här.  

Den här frågan diskuterades vid den förra landskapsregeringen 

många gånger. Min grundfilosofi är att markägarna ska få användas sin 

mark i skogsbruk, jordbruk och man ska få bygga osv. Dåvarande chefen 

Magnus Elwendahl sade att det kanske finns en möjlighet att vi lagstiftar 

om representativ utgrävning, vilket betyder att man gräver ut en ruta på 

ett fornminnesområde. Den är representativ för flera hektar. Och sedan 

får man nyttja sin mark. Jag var då ensam i landskapsregeringen som 

ville gå vidare med den. För man var så fokuserad på fallet Johan Mörn, 

särskilt centern. Skulle man ha gått vidare på min linje så kanske det 

hade funnits en möjlighet för markägarna att få använda sin mark. Jag 

säger inte att det är hundra procent säkert, men det fanns en sådan in-

tention. 

Talmannen  

Tiden är ute! 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Fru talman! Jag kan bara säga att det är bra om det finns flera vägar att 

försöka finna en lösning. Det här är också säkert ett förslag som kommer 

fram när vi för en dialog med markägarna, och då ska vi diskutera det 

vidare. 

Ltl Jörgen Strand, replik  

Fru talman! Det är bra, men varför det här utfallet mot tidigare nä-

ringsministern, när man har försökt hitta en lösning som centern då 

gick emot? Det är frågan. Håll er gärna till dagens ärende, men glöm den 

där historien för det har funnits många försök att hitta lösningar.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Fru talman! Jag hänvisar till dialogen som vi har med markägarna och 

den uppfattningen som har kommit fram under hörandeförfarande. Jag 

upplever att en väldigt stor orsak till irritationen är den borttagna kom-

pensationen. Man har inte hittat ett system för att kompenserar markä-

gare på Åland. Den frågan behöver vi föra vidare. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Den minister som gör mycket får också mycket kritik av op-

positionen, så också minister Britt Lundberg.  

Ser man på overheaden så kan man konstatera att det har gjorts ett 

fantastiskt jobb när det gäller registreringen. Det har trots allt gått ut 

1600 brev. Under mina tolv år i landskapspolitiken så är det inte någon 

som har jobbat så mycket och så intensivt som minister Britt Lundberg, 

inte någon i den här salen så det ska hon ha allt beröm för. 

Problemet kvarstår på vissa områden i östra Saltvik, speciellt på såd-

ana områden där man vill bo, bygga och verka. För att råda bot på det så 



  

1161   

måste det till en lagändring. Jag tror aldrig att vi kommer att kunna 

övertyga tjänstemännen som har fornminnen i ryggraden att tolka det 

såsom vi vill göra det. Jag tror att det måste bli en lagändring. 

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman  

Fru talman! Vilken soppa! Vilken soppa det här är när man återigen börjar 

bekanta sig med det här ärendet och när man får höra alla dessa historier och 

berättelser från östra Saltvik som är i fokus för den här problematiken. Först 

kanske man drar på mun och rent av skrattar åt det. Men ganska snabbt stel-

nar leendet och man får nästan en klump i magen av obehag. Dels för att 

strulet drabbar enskilda människor men framförallt för att det drabbar hela 

självkänslan för en själv som lagtingsledamot. Jag vill ju tro på ålänningarnas 

förmåga. Jag tror på utvecklad självstyrelse och att vi själva är bäst på att 

sköta våra angelägenheter. Jag ska ärligt säga, fast man inte borde säga det, 

att man tvekar. Man tvekar på ålänningarnas förmåga, på vår egen förmåga 

att sköta vår förvaltning när sådana här historier spelas upp. Fast vi har stor-

städning, räfs- och rättarting, det sätts ner mycket politisk energi, mycket 

diskussioner, beslut tas och lagar ändras så hjälper det ändå inte, utan vi 

måste återkomma med två års mellanrum. Igen måste oppositionen åter-

komma. Egentligen spelar det ingen roll vem som är i regeringen och vem 

som är i opposition, det här drabbar oss alla att vi inte har förmågan att reda 

ut sådana här saker. 

Det är nu 264 dagar kvar till valet. Snart ska vi få se klistermärke i bakru-

tor och flaschiga broschyrer där det står att hela Åland ska leva. Du väljer 

själv var du vill bo! Goda förutsättningar för alla delar av Åland att utvecklas! 

Främja utvecklingen på hela Åland! Nytt ledarskap! Tillsätt en rättschef! 

I östra Saltvik tror jag att man är rätt så trött på den här retoriken. Det är 

nu fyra generationer. Häromdagen hade jag förmånen att diskutera med 

Långbergsödabor och då satt den fjärde generationen vid köksbordet. Lyssna 

på det här: Det är rätt så hjärtskärande när man tänker hur det påverkar en 

framtidsbygds möjligheter. Det är många unga människor som har mycket 

planer och som är entreprenöriella och har visat genom sina saker som man 

har gjort, företag som man har startat och ha varit med och drivit, att man är 

jätteduktig på att utveckla bygden. Man har mycket idéer som man kunde 

förverkliga. Om man inte hade det här våta täcket över sig, som de här pro-

blemen utgör, så kunde man göra mycket i östra Saltvik. Man är själv är be-

redd att ta tag i sin historia och exponera den, sälja den och berätta om den 

osv. Man är intresserad av det här, man är stolt över sin historia. Nå, man 

kan tala länge om det. Det är inte därför jag snörvlar idag, det är för att jag är 

förkyld. Men det är nästan så att jag kunde gråta skvätt, så illa är det här pro-

blemet. 

Vi hade en rätt så hätsk diskussion om det här. Lagtinget ändrade lagen ef-

ter många om och men år 2006 och det har funnits ett spörsmål på vägen. Nu 

kan man säga att det problemet har två fronter. Det ena är det formella juri-

diska, den lagändringen som gjordes och uppdateringen av det här registret 

som gäller hela Åland, alla fornlämningar. Där har vi sett att det är i stort sett 

inga stora problem. Det behöver bara göras formellt korrekt. Gör om och gör 
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rätt så är saken till den delen lugn. Det som förvånar mig är att man ännu 

inte har kommit till skott med det och kommit hit med lagstiftningen. Till den 

fronten hör också att man generellt sett kanske måste ha en reviderad forn-

minnesförvaltningspolitik. Vår politik kanske formades på den tiden när det 

var jättebra att det blir så mycket kostnader som möjligt för fornminneshan-

teringen. De politiska ställningstaganden, som man har tagit och som fortfa-

rande finns kvar, togs på den tiden när det var en politisk seger att det blev så 

dyrt som möjligt, när vi fick pengar hit och kunde motivera och utgrävningar. 

Nu ser vi på andra håll att man gör representativa utgrävningar, då får man 

tillräcklig kunskap. Det är egentligen en skild fråga. Det är kanske någonting 

som vi måste fundera på med dagens ekonomiska system och morgondagens. 

Vi ska ha hållbar utveckling även inom det här området.  

När det gäller problemet som i huvudsak finns i Långbergsöda eller i nord-

östra Saltvik, så måste man verkligen reda upp alla gamla oförrätter. De allra 

flesta rabblades mycket förtjänstfullt upp i ministerns svar. Det sedan finns 

hur många historier i detaljer som helst om vad som sagts och gjorts och som 

man verkligen kan häpna över när man får höra dem. Ta nu till exempel de 

här provgroparna, i hundratals, som fortfarande finns kvar sedan över 30 

tillbaka. Där har man då helt frankt, utan att fråga markägare, grävt en meter 

djupa gropar. Man högg upp rågränser i skogen för att få ett rutfält för att 

kartlägga det här och så lämnade man groparna utan att gräva igen dem. Se-

dan skulle man fara dit med en traktorgrävare, men det går ju inte för då för-

stör man ju skogen. Det här har ju landskapsregeringar och landskapstyrelser 

i många tiden försökt återgälda. Alla är överens om att de borde grävas igen. 

Det här är någonting som man är skyldig markägarna. Bara den lilla detaljen 

är en jättestor fråga för just de markägarna som är drabbade av det. Det är ju 

lätt att känna sympati med dem från alla håll. 

Nu funderar man på en samrådsgrupp, jag har inte hittat något beslut om 

det, men tydligen ska man med pompa och ståt fara å stad till Långbergsöda 

och under högtidliga former diskutera det här med markägarna. Man ska ta 

över det här och politikerna ska dit. Det må man väl göra. Jag tror att markä-

gare i östra Saltvik har fått nog av gästande politiker. Nu vill man ha lösning-

ar på det här. Jag tror att det bästa skulle vara att landskapsregeringen utsåg 

en jurist som skulle förhandla med markägarnas jurist, Man skulle gå igenom 

alla problem, man skulle ta markägare för markägare och område för område 

och göra upp avtal på hur man löser de här konflikterna med gropar, ev. 

markbyte, inköp och felaktiga fornlämningsregistreringar osv. Man skulle få 

ett avtal med varje markägare där man skulle vara överens. Man skulle ta i 

hand och avtala om att man sedan inte har några flera krav och saken skulle 

vara ur världen. Jag tror det är enda sättet. Det måste vara juridiskt sakkun-

niga personer som sitter på båda sidor om bordet så att vi inte får ad hoc lös-

ningar.  

Det är väldigt viktigt när det gäller rättsäkerheten att det här sker på rätt 

sätt, därav mitt förslag om jurister.  

När lagändringen togs så var det två klämmar i stora utskottets betän-

kande. Det skulle vara intressant att höra från landskapsregeringen om man 

har rett ut de möjligheterna att få de här sakerna registrerade i fastighetsre-

gistret, vilket frågades efter i den ena klämmen. Det är ju det bästa sättet att 

allt finns på ett ställe.   
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Nu har vi hört att landskapsregeringens representanter registrerar forn-

lämningar i fastighetsregistret fast de inte finns registrerade i fornlämnings-

registret och det är oklart om de finns i verkligheten. Det förekommer vid 

lantmäteriförrättningar. Det är ganska frapperande om det stämmer, det bör 

man undersöka.  

Hur allt det här är förenligt med grundlagen och självstyrelselagen antar 

jag att vi får veta i samband med lagframställningen. Dessa två frågor blev 

öppna ifrån stora utskottet.  

Man pratar från landskapsregeringens sida om kommunikationsproblem. 

Det är ju verkligen pudelns kärna. Man måste granska hur man kommunice-

rar och vem som har rätt att kommunicera. Det har getts mycket muntliga 

besked till markägare. Mycket av dessa besked kan man också tolka som mer 

eller mindre hot. Om man gör det här och det här på ett visst markområde så 

kan det hända att man får betala utgrävningar och den kostar si och så myck-

et.  Det är många som backar ur redan i det skede då det ännu inte har läm-

nats in någon anhållan, precis som ministern sade. Det förekommer bara 

muntliga samtal och så struntar man i vad man tänkte göra för det verkar 

jobbigt. Men så får det absolut inte vara. Det har förekommit en hel del fult 

spel från tjänstemännens sida. Samtidigt kommer andra tjänstemän i kläm i 

den här utvecklingen och mår väldigt dåligt av att inte veta vad som gäller i 

deras yrkesutövning. Det finns ju många specialområden som berörs, skogs-

bruk och jordbruk osv. Det här bör man nog ägna särskilt uppmärksamhet 

från den politiska sidan. 

Det bör sägas att den här utvecklingen är illa generellt för fornminnesför-

valtningen. Om man idag på sitt markområde hittar en fornlämning så kan 

det vara en hög tröskel att ta kontakt med myndigheten och berätta att man 

har det. För man är rädd för att hamna i samma knipa som man har läst i tid-

ningen om östra Saltvik. Det är ju inte bra om det drabbar fornminnesför-

valtningen på det sättet. Det är skadligt.  

Slutligen vill jag säga att det här egentligen är förvaltningsfrågor. Det här 

är en klassisk fråga som lagtinget överhuvudtaget inte borde lägga sig i. Sam-

tidigt ser vi vår parlamentariska roll från oppositionen. När vi lämnar in 

spörsmål så blir det fart i myrstacken och det är ju bra. Jag hoppas att det 

kommer något positivt ut av detta. Vi går trots allt med små, små steg framåt 

men nu måste man försöka komma i mål. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Fru talman! Jag kan garantera att det har varit fart i myrstacken under 

hela den här perioden.  

Jag är förvånad om det faktiskt är ltl Sundmans åsikt att vi inte ska 

bry oss om vad som framkommer i hörandeförfarande, att vi inte ska 

driva det som markägarna har framfört och att vi inte skulle ha givit 

dem sex månader på sig att komma med bemötande. Ska man lyssna, 

ska man åtgärda och ska man ge tid så tar det tid. Menar faktiskt ltl 

Sundman att han önskar att vi skulle ha hastat igenom hörandeproces-

sen, kommit hit 2009 med en ändring i förordningsfullmakten i para-

graf 2 och ltl Sundman skulle då ha applåderat och tyckt att det här var 

fint för det gick snabbt? Det är i alla fall inte på det sätt som jag vill han-

tera den här frågan. 
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Sedan när det gäller att inleda en dialog så gör vi det inte för syns 

skull utan vi ska göra det för att nå resultat.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Fru talman! Jag får återigen orden lagda min mun. Jag har inte motsatt 

mig att man hör markägarna. Tvärtom, jag var också undertecknare på 

det förra spörsmålet där jag motsatte mig att man struntade i det första 

steget i registreringsprocessen. Nu motsätter jag mig att det måste ta 

fem år att göra registreringsprocessen. Det är det som vi står inför. Snart 

är det fem år sedan den här lagändringen kom ikraft. Visst ska det få ta 

tid, det ska göras noggrant och alla ska hinna med, men det är inte hel-

ler bra om det sedan fördröjs politiskt att lagändringen ligger i byrålå-

dan. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Fru talman! Jag kan garantera att ingenting har fördröjts. Däremot har 

vi varit noggranna med att hinna ha en ordentlig dialog, även innan vi 

inledde registreringsförfarandet, innan vi formulerade breven och innan 

vi tog fram kartorna. Vi har gjort om mycket efter att vi har haft dialo-

gen. Sedan har vi inlett registreringen och den skulle inledas, enligt en 

lagstiftning som ltl Sundman har varit med och tagit, inom två år och 

det klarade vi med god marginal.  

Sedan har vi haft ett hörandeförfarande där vi också valde att sätta 

lång tid på att markägare skulle få ordentligt med tid på sig och att vi 

också skulle hinna bemöta alla dessa 1600 brev, att vi skulle kunna ta 

alla på allvar, kunna diskutera, kunna fara ut och kunna svara på frågor. 

Det gör man inte ordentligt om man ska göra det i en handvändning. 

När det gäller oklarheter att gräva ut så har vi under behandlingen ett 

markområde i Jyttböle där det har konstaterats från landskapsregering-

ens sida att det kostar mer för oss att gräva ut det än att köpa in det här 

området. Det är väl inte något frågetecken där kring vem det är som ska 

stå för det utgrävningarna.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Fru talman! Jag måste be ministern besinna sig. En handvändning och 

fem år! Det är väldigt stor skillnad på en handvändning och fem år. Om 

det tar för länge i förvaltningsprocesser, från det att man får beskedet, 

så är det inte heller bra. Det är absolut inte bra om det går för snabbt så 

att man inte hinner med. Men fem år är en väldigt lång tid. Man hinner 

också som sakägare glömma, om man har tittat på ett ärende och yttrat 

sig för flera år sedan. Man måste hålla sig till sak tycker jag. Det får ta 

tid, men fem år är en väldigt lång tid.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gunnar Jansson  

Tack fru talman! Som ett inlägg i frågan om dialog eller brist på dialog, kom-

munikation och information, så ska jag börja med att läsa paragraf 21 i 

grundlagen. Under veckan har vi hängivits åt grundlagsjuridik. Paragraf 21 

passar ganska bra in i det som vi nu diskuterar på följande sätt: ” Var och en 

har rätt att på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål få sin sak behand-
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lad av en domstol eller annan myndighet som är behörig enligt lag, samt att 

få ett beslut som gäller hans eller hennes rättigheter och skyldigheter be-

handlad vid domstol eller annat oavhängigt rättskipningsorgan.” Andra 

momentet: ”Offentligheten vid handläggning, rätten att bli hörd, rätten att 

få motiverade beslut och rätten att söka ändring samt andra garantier för 

en rättvis rättegång och god förvaltning ska tryggas genom lag.”  

Det som ännu inte har framkommit i den här debatten vill jag göra reklam 

för. Den 1 april 2008 trädde förvaltningslag för Åland ikraft, som i ett slag 

gjorde två saker: 1) Uppfyllde grundlagens nyss citerade krav. 2) Införde god 

förvaltning som norm i landskapsförvaltningen. Det här är väldigt viktigt. 

Jag minns väl behandlingen i lagtinget 2006 av den lagmotion som ledde 

till ändring av 2 § fornminneslagen och sedan en mycket detaljerad över-

gångs- och ikraftträdelsebestämmelse. Visst tycker jag också att det är jobbigt 

att det här är det andra spörsmålet i samma ämne under denna period. Jag är 

ändå parlamentariskt mera välvilligt inställd till det förhållande än vad kolle-

gan Sundman just var. I parlamentets uppgifter ingår ju att kontrollera den 

offentliga maktutövningen. Den offentliga maktutövningen som i alla avseen-

den ska ske under lagarna, i vårt fall landskapslagarna. Den här kontroll-

funktionen är helt på sin plats. 

Min tredje kommentar gäller ursprunget i allt detta. Ursprunget heter fak-

tiskt Valletta. Jag vet inte om kollegerna kommer ihåg det längre men för 

många, många år sedan lämnade lagtinget sitt bifall till att Vallettakonvent-

ionen trädde ikraft också på Åland, varmed infördes en förpliktelse för kon-

traktsparterna att i sin lagstiftning införa förfarandet med registreringar av 

fasta fornlämningar. Den processen kom igång olyckligt det är vi överens om, 

jag behöver inte backa bandet alltför mycket. I grunden kan man säga att den 

arbetsordning som då utlovades som skulle styra, reglera och normera regi-

streringsförfarandet utfärdades aldrig. Det blev ett rättsligt vakuum där som i 

brist på förvaltningslagstiftning, och annat som inte jag aldrig någonsin för-

stod mig på, ledde till att registreringarna inte sköttes på det sätt som den 

borde ha gjorts. Man använde inte heller det andra instrument som fornmin-

neslagstiftningen medger, dvs fastställandet av gränsen för fasta fornläm-

ningars skyddsområden. Det var någonting som lite smått förekom i slutet på 

70-talet och i början på 80-talet. Det ledde egentligen aldrig riktigt till någon 

åtgärd. Det var naturligtvis synd. 

Om vi nu kokar ner det här till geografiska områden i östra Saltvik så var 

det byar där som vid den här tiden var föremål för nyskifte och där behovet av 

sådana här åtgärder mer än väl framträdde.  

Fru talman! Det här är ett ärende som ska lösas. Jag tycker att vicelantrå-

dets svar vara heltäckande och uttömmande. Registreringarna pågår. Det 

som låg till grund för lagmotionen, dvs förenandet av de två intressena, skyd-

det av fasta fornlämningar och ändå möjlighet att i den här generationen bo 

på områdena måste tryggas, därav den lagändringen. Det är den som vi träter 

ännu.  

Den liberala lagtingsgruppen stöder naturligtvis regeringen i strävandena 

och liberalerna i regeringen kommer att delta i den här processen som vice-

lantrådet beskrev. Den här gången på ett sätt, som jag hoppas och utgår ifrån, 

att vi en gång för alla löser de problem som vi nu beskådar. Tack.   
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack fru talman! Vtm Gunnar Jansson håller sig nu på en ganska allmän 

nivå. Jag minns att den konflikten var väldigt inflammerad, den s.k. 

lagmotionen skulle lösas mellan regeringen och vissa markägare i östra 

Saltvik Jag tror att vtm Gunnar Jansson företrädde markägarna, det s.k. 

Glamilderfallet. Jag vill bara att vtm Gunnar Jansson bekräftar att jag 

har rätt, att det gjordes som en ren affär utan riktigt stöd i lagen. Var det 

så? Det var ett fornminne där man helt enkelt förhandlade sig till ett pris 

på politisk i grund. Kan det stämma?  

Vtm Gunnar Jansson, replik  

Jag svarar gärna på den sakliga frågan. Jag biträdde kanske snarare än 

företrädde men det är en liten sak. Jag var mycket noggrann med att 

parterna i sammanhanget alltid var närvarande när dåvarande utbild-

ningsminister medverkade. Gladmildersfrågan löstes på det viset att på 

landskapets bekostnad gjordes en utgrävning av ifrågavarande fastighet, 

Österlen fastigheten, som sedermera inköptes av landskapet. Det ledde 

till en sådan affär, ja. De som bodde på ifrågavarande fastighet lämnade 

den, flyttade därifrån och bor nu på en annan plats i byn. Landskapet är 

fortfarande ägare till fastigheten, men den är nu i bruk på något sätt som 

jag inte riktigt känner till.  

Ltl Barbro Sundback, replik  

Jag har levt i den tron att om vi får det här att fungera så ska sådana fall 

i framtiden inte uppstå. I det här fallet fanns det, enligt museibyrån, 

möjlighet att bo kvar på den här tomten och också använda den på ett 

vettigt sätt. Men markägarna uppfattade inte saken på det viset. Ef-

tersom det väl då inte var en registrerad fornlämning så blev det här en 

affär. Nu har vi då 20 fastighetsägare till i det här området som väl har 

lärt sig någonting av historien. De vill inte registrera sina fornminnen. 

Jag undrar vad som händer om vi får en lag men fastighetsägarna inte 

går med på att registrera dem, utan kräver att samhället ska lösa in hela 

byar. Vad har då lagen och lagmotionen haft för funktion? 

Vtm Gunnar Jansson, replik  

Tack fru talman! Såvitt jag har förstått lagmotionen, behandlingen här i 

lagtinget och också den ändring som företogs i sista hand i stora utskot-

tet så syftade den uttryckligen till att de dittills mer eller mindre hemliga 

registreringarna inte kunde fortsätta. Det uppkom en förpliktelse att 

kommunicera med ifrågavarande markägare enligt den paragrafen som 

jag nyss läste ur grundlagen. Dem som det gällde skulle vara medvetna 

om vad som var i görningen. Det var rättsskyddet för både fornlämning-

ar och markägarna som man ville stärka, så vitt jag kommer ihåg.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Jag kanske vill vara lite mera rakt på sak i den här frågan. 

Jag vet att vtm Gunnar Jansson har varit involverad i Långbergsödakon-

flikten ända sedan 70-talet i olika roller; som kanslichef i första skedet 

och sedan som juridiskt ombud i Glamildersaffären. Jag tror också att 
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vtm Gunnar Jansson hade ganska mycket att göra med den här lagmot-

ionen. Nu skulle jag vilja veta hur han ser på förenligheten med den po-

litiska och den juridiska rollen i den här affären samt huruvida han 

också har något att göra med den nu föreliggande juridiska processen? 

Vtm Gunnar Jansson, replik  

Tack fru talman! Jag vet inte. Sådana här personliga förhållanden bru-

kar vi inte avhandla i lagtinget. Graden av renlighet vill jag heller inte 

riktigt uttala mig om. Vi uppträder alla i lite olika egenskaper. Vilken typ 

av renlighet som efterfrågas är också lite svårt för mig att besvara. Just 

nu har jag nog ingen roll alls i det som pågår. Jag är fullt medveten om 

skeendena. Jag, som många, många andra, talar naturligtvis med män-

niskor och också med sådana som är berörda av den här saken. Det jag 

då tidigare nämnde, att jag hade biträtt parter, det gör jag inte längre. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tycker att det är väldigt bra att vi lägger korten på bordet i den här 

väldigt inflammerade frågan och att vi får veta vilka roller ledamöterna 

spelare i den här konflikten. Eftersom vtm Jansson tidigare har fungerat 

som juridiskt ombud för markägare i Långbergsöda och nu föreligger en 

ny juridisk process så är det bra att vi får klart för oss på vilken sida 

vicetalmannen står i den frågan. Är han för markägarna eller är han på 

landskapsregeringens lag? 

Vtm Gunnar Jansson, replik  

Tack talman! Just den här hållningen skrämmer mig. Inte är det någon 

motsättning mellan vi och de. Jag ser inte några vi och de i det här 

sammanhanget. Vi har en abstrakt neutral lagstiftning som ska ta hän-

syn till de två intressen jag visade på; skyddet av fasta fornlämningar 

som en del av kulturarvet och levande människors möjligheter att bo 

kvar vidare. Jag ger mig inte in på den här diskussionen om vi och de. I 

mitt sätt att tänka är vi ålänningar alla vi. 

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Harry Jansson 

Tack fru talman! Bästa kollegor, det är en märklig debatt som vi åter får upp-

leva från olika håll i denna sal. Jag kan börja med det föregående replikskiftet 

när vtm Gunnar Jansson nu plötsligt ska ställas i skamvrån för att han är en 

av de få politiker som aktivt har vågat ta ställning och arbetat för markägares 

intressen när det gäller fornminneshanteringen. Det ska absolut inte läggas 

till vicetalmannens belastning utan tvärtom. Vi måste komma ihåg att när vi 

agerar i den här salen så är vi inte jäviga annat än i ärenden som rent person-

ligen berör oss, ekonomiska fördelar etc. Det finns absolut inte något jävsför-

hållande för vicetalmannen. 

Jag delar lite den reaktion som uttalades från talarstolen här för en stund 

sedan, att ställa det här på sin spets, på vilken sida man står. Vi vet alla att vi 

har ett gemensamt intresse när det gäller våra fornminnen. Jag är lite besvi-

ken över ltl Gunells sätt att hantera dialogen. Jag är lite besviken över hela 

angreppsvinkeln när det gäller det här spörsmålet. Nog borde ju spörsmåls-

ställaren ha känt till det faktum att fornminnesregistreringen har skett på ett 
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sätt som, enligt min mening, är föredömligt vad gäller hanteringen av ett 

stort antal kända fornlämningar.  

Man kritiserar ansvariga ministern, vtm Britt Lundberg, för att hon försö-

ker föra in ett demokratiskt nytt element i hela registreringen, dvs att markä-

garna alltid ska höras och kunna ge sin syn på den här registreringen. Det 

måste ju alla vi lagstiftare tycka att är en bra sak.  

När det gäller ärendet generellt så är det ett enormt paket som nu har förts 

vidare. Om vi av dessa 1600 har ungefär 20 fall som kräver fortsatt handlägg-

ning och i vissa fall kräver en politisk dialog så kan man väl inte anse annat 

än att situationen i stort är tillfredställande.  

Det är därför som jag tycker att de överord, som vi har hört från talarstolen 

hittills; koll, floskler och soppa, inte hör hemma i den här debatten när vi har 

en ansvarig minister som försöker hantera ärendet på bästa sätt.  

Däremot har vi en särskild problematik när det gäller de berörda byarna i 

Saltvik och Långbergsöda by i synnerhet. De angrepp som vi har hört på mu-

seibyråns tjänstemän hittills har varit ganska allvarliga. Jag förstår att ltl 

Sundman tar till lite överord av politisk karaktär. Samtidigt måste vi utgå 

ifrån att tjänstemännen agerar med en rätt de har att verka inom. Att sedan 

tjänstemännen, bland annat när det gäller Långbergsöda, har en egen agenda 

som antytts i den här debatten, att de agerar på ett sätt som inte svarar mot 

vare sig lagstiftningens eller den politiska viljans perspektiv, det är en pro-

blematik som vi politiker måste tackla. Det är därför som jag har noterat med 

glädje att det ska bli en politisk dialog. Det är någonting som centergruppen 

efterlyste i ett pressmeddelande här för någon vecka sedan, en politisk sam-

rådskommitté.  

Jag är övertygad om att vi har alla förutsättningar att även föra Lång-

bergsödafallen till ett lyckligt slut. Varför det? Ja, därför att markägarna bl.a. 

i Långbergsöda har en klar stolthet inför det arv som de är satta att förvalta. 

Sett ur lagstiftarens synvinkel har de en god inställning till att det här ska gå 

att lösa. Vi måste naturligtvis komma bort ifrån allt det som markägarna upp-

lever som godtycke, oklara direktiv och framförallt få fram en tydlig kommu-

nikation mellan markägarna och museibyrån.  

Från den här talarstolen idag har vi hört tydliga bevis på att det finns ett 

önskemål om direkt ministerstyre i de här frågorna. Det är i alla fall den be-

ställningen som vicelantrådet har fått ta emot. Vi måste komma ihåg att vi 

har ett tjänstemannaansvar och det måste fungera. 

Vad vi kan göra som politiker och vad den politiska samrådsgruppen kan 

och ska göra är att bygga den första dialogen med markägarna så att vi får ett 

samförstånd om att nu skall det här lösas en gång för alla.  

Från vår sida kommer det att handla om att erkänna de så kallade prov-

groparnas existens, att det faktiskt finns sådana. Sedan må de vara felaktigt 

utritade på de kartor som museibyrån använder, men de finns där och vi ska 

naturligtvis rätta till bristerna att man inte har sett till att fylla igen groparna. 

Vi måste titta på ersättningsfrågorna i de fall det handlar om direkta in-

komstbortfall. När vi har fått den dialogen, då kan man gå vidare och se hur 

samverkan ska se ut mellan museibyrån och markägarna. Vicelantrådet har 

redan berört den delen så jag ids inte gå in i närmare på den frågan. 

När jag har studerat handlingarna från den drygt 40 åriga dialogen så är 

det faktum intressant att museibyrån tycks ha en sådan vision för Lång-

bergsöda som inte ens det finska museiverket delar. Det här tycker jag är in-
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tressant och någonting som vi kan ta med oss i den fortsatta dialogen med 

markägarna. I mitten på 2000-talet frågade museibyrån här på Åland av mu-

seiverket i Helsingfors om det går att skydda hela helhetsmiljön i Lång-

bergsöda. Svaret från museiverket i Helsingfors var mycket tydligt. Det går 

att skydda men det ska vara fråga om konkreta skyddsområden. Alltså, det 

går inte att rent schablonmässigt hänvisa till att det finns en vetenskaplig ar-

gumentation för att ha större skyddsområden. Skyddet ska vara konkret. Att 

bli så konkreta som möjligt bör vara vår målsättning. Tack.   

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Spörsmålet gällde varför det har tagit sådan tid att genom-

föra det som fanns i den ursprungliga lagen. Vi har också här fått fram 

att grundarbetet för registreringen har inletts. Men att man sedan drygt 

ett år tillbaka också varit medveten om att för att kunna slutföra det ar-

betet så krävs en lagförändring. En lagförändring som ska leda till att 

man har möjlighet att skapa det här registret på ett sätt som inte strider 

mot annan lagstiftning. Då måste ju ltl Harry Jansson inse att det är 

klart att vi i oppositionen ställer oss frågan varför inte det här förslaget 

har kommit till lagtinget än idag, utan det kommer att komma långt 

mycket senare. De uppgifter som vi har är att allting är klart, i princip 

bara att föra till lagtinget. Naturligtvis uppstår frågan; handlar det här 

om att det finns olika åsikter mellan regeringspartierna också i den här 

frågan? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Det enda som jag kan intyga är att vicelantrådet Britt 

Lundberg i flera repriser, tillsammans med en arbetsgrupp, har arbetat 

fram ett konkret förslag. Det förslaget har varit enigt. Vi kommer igen 

fram till den biten, flaskhalsen, en lagberedning som är överhopad av i 

första hand EU-ärenden. Det är en verklighet som vi har att leva med. 

Särskilt kollegan Runar Karlsson brukar fråga varför det inte köps in ex-

tra lagberedningsresurser. Det är en ekonomisk fråga. Inköp av extra re-

surser gör att det kunnande som man får försvinner ju samtidigt med 

avslutat arbete. Det är ofrånkomligt att lagberedningen inte får den 

långsiktiga inlärningen av ett sådant köp. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Om jag har förstått det hela rätt så handlar det om en 

ganska liten lagförändring i det här fallet. Det är i princip en fullmakt att 

landskapsregeringen ska kunna sätta upp regelverk för hur ett register 

inrättas. Jag tyckte jag hörde minister Lundberg säga i sin presentation 

att lagförändringen till sin natur var ganska enkel. Då måste jag återigen 

förklara att det är därför som vi ställer oss frågan här i oppositionen, hur 

det kan ta den här tiden. Att få fram den här typen av förändring kan ju i 

sig inte kräva den här tiden. Med tanke på att det är ett år sedan förvalt-

ningen säger att man var på det klara med att det här bör göras och man 

hade också förslag på hur det skulle göras och det ligger fortfarande inte 

på lagtingets bord. Jag måste ju tro på när ltl Harry Jansson säger att 

det inte finns några politiska hinder bakom det. Jag måste nog säga att 

frågan blir väldigt aktuell i och med att vi får den här typen av signaler 

att det bara är att köra, mer eller mindre.  
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Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Tyvärr disponerar inte vare sig ltl Ehn eller jag över 

lagberedningens resurser. Vi får nöja oss med att andra beslutar i vilken 

takt som lagpaketen processas. Vi får ju nästan varje vecka lagpaket som 

är oerhört brådskande i och med att EU-kommissionen har börjat agera. 

Det är den verkligheten vi har att tackla. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Man får tacka för recensionen av anförandet. Jag har min-

sann inte yttrat några överord här i lagtinget, jämfört med de ord som 

nämns och uttalas vid kaffebord och kalas, särskilt i östra Saltvik kring 

den här saken. De orden är absolut inte lämpliga enligt lagtingsordning-

en, varför mina ord var betydligt hovsammare. 

När det gäller tjänstemännens roll i det här så är det tjänstemän som 

har en egen agenda, som mycket riktigt ltl Harry Jansson sade. Sedan 

finns det tjänstemän som kanske inte riktigt förses med den kunskap 

och de verktyg som de skulle behöva för att kunna informera rätt. Det 

ges dubbla budskap ifrån samma myndighet osv. Sedan är det många 

tjänstemän som känner att de överhuvudtaget inte vill ha att göra med 

det här för det är så osäkert. Man har tjänstemannaansvar och man kan 

till och med göra sig skyldig till brott om man gör fel. Det är många som 

inte mår bra. 

Samtidigt som Harry Jansson vill ha politiskt dialog och samråds-

kommitté så vill han undvika ministerstyre och följa förvaltningslagen. 

Hur ska det riktigt vara?  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Man måste skilja på ministerstyre och vanlig förvalt-

ning. Sedan är det en annan sak att ansvariga ministern kan bli inkopp-

lad när det gäller ansökningar om att rubba fornlämningar och annat. Vi 

måste ju utgå ifrån att vi ska få ett normaltillstånd. Tjänstemännen skö-

ter ruljansen. Vi vet alla hur ministrarna är upptagna med allt och alla. 

Det arbetet som vicelantrådet nu får lägga ner på museibyrån så kan 

dock försvaras med tanke på markägarnas brev om att ställa hela sin by 

till de allmännas förfogande, dock till ett pris förstås.  

När det gäller tjänstemännen så är det viktigt, om det brister på det 

sätt som ltl Sundman antyder, att vi måste få ett mycket tydligare kom-

munikationsverktyg.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Som jag sade i mitt anförande så visst kan man fara till 

Långbergsöda och diskutera mellan politiker och markägare. Men det 

viktiga är att man skulle sätta sig ner och förhandla. Det borde vara två 

juridiskt kunniga personer, den ena förhandlar för markägaren och den 

andra förhandlar för landskapsregeringens sida. Man skulle gå igenom 

alla öppna frågor, alla markområden och alla gamla och nya tvistefrågor 

och komma till avtal med varje markägare och få saken ur världen. Se-

dan skulle avtalen förverkligas och så löser man problemen. Det har va-
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rit många försök från politiskt håll men det fungerar inte att ta till, vad 

man då kunde kalla, ministerstyre. Det här måste göras nu av antingen 

tjänstemän eller tjänstemän och jurister som man anlitar utifrån, som 

har förmåga och kunskap att reda ut de här gamla konflikterna. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Ja, nu anlade ltl Sundman ett angreppssätt som jag 

helt och hållet delar synen på angående hur den här frågeställningen ska 

tacklas. Det enda som jag kan lova här och nu är att jag kommer att göra 

allt för att medverka till att det blir en dialog. Sedan måste samman-

jämkning av intressen ske, kanske på det sätt som ltl Sundman antyder, 

att man med hjälp av juridiska ombud får en helhetslösning som vi alla 

kan leva med.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det blir liksom flera Glamilders då av detta, biträdande ju-

rister, markägare och landskapet, om vi inte har en fornminneslagstift-

ningen som ersättningarna baserar sig på. Det är ju det som kanske inte 

alla markägare vill. Det står ju här att 20 fastighetsägare meddelar att de 

inte accepterar att det finns fornlämningar och att de ska vara i registret. 

Ska vi då också lösa in hela byar? Nog måste lag och ordning gälla också 

för dessa 20. Men, om de inte ville registrera sina fornlämningar, vad 

händer då? Jag skulle gärna höra ltl Harry Janssons synpunkter. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Ja, ltl Sundback, jag svarar gärna på den frågan. Jag ser inte den drama-

tik som ledamoten antyder att ska finnas här. Markägarna, i synnerhet i 

Långbergsöda, vänder sig emot det här godtycket, att museibyrån av 

praxis hävdar för stora skyddsområden, där man inte kan antyda att det 

finns fornlämningar på ett sätt som finner stöd i fornminneslagen. Jag 

hänvisar till ett brev från museiverket i Finland som egentligen går emot 

museibyråns syn på hur helhetsmiljön kan skyddas. Man förstår mycket 

väl att markägarna vill ha en avgränsning så att det också ska gå att bo 

och verka i bygderna.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, givetvis, men inte kan vi politiker, som ltl Harry Jansson, vara be-

redd att erkänna någon slags provgropar som ingen av oss har sett, eller 

kanske tror sig ha sett. Inte kan ju vi börja ta ställning till sådant. Det är 

ju därför som vi har en fornminneslag och nu ska den förbättras genom 

stränggering i fråga om registrering och så finns det förfarandet när man 

gör ekonomiska värderingar för olika typer av ersättning. Om inte mar-

kägarna är nöjda så måste man naturligtvis gå till domstol. Att ha en ren 

politisk förhandling med enskilda markägare, som då inte vill registrera 

sina fornlämningar, det är en politisk handel med skattemedel som sak-

nar grund i lag. 
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Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Bästa ltl Barbro Sundback, jag försökte understryka 

att den politiska samrådskommittén ska sträva till att uppnå en första 

dialog med markägarna. Sedan, som det utspann sig i replikväxlingarna 

med ltl Sundman, så blir det upp till den fortsatta processen att hitta ett 

samförstånd där förmodligen markägarnas och museibyråns juridiska 

ombud får sätta sig ner och se var man kan nå samförstånd. Jag vill på-

peka för ltl Sundback att jag vände mig mot att vi ska ha en maximal po-

litisk styrning av det här ärendet, även om jag inser att det i detta skede 

är nödvändigt för att få den här frågan på rätt bog.  

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Föregående talare inledde med att säga att det är en märklig 

debatt. Jag kan hålla med om det. 

 Exakt för sex dagar sedan var det fem år sedan som stora utskottet tog sitt 

betänkande om hur den här lagstiftningen skulle utformas. Betänkandet om-

fattades sedermera av lagtinget. Det var fem år sedan. Jag kastade alla hand-

lingar, jag hade två stora mappar som det stod Långbergsöda på. Jag kastade 

dem i början på november för jag tänkte att nu ska väl detta gå av sig själv. 

Det här är en sådan firma att man tydligen inte ska kasta någonting. Allt 

kommer om och om igen. 

Det kan vara lite intressant att notera hur man pratar om effektivitet, rätt-

säkerhet och allt vad vi ska få till stånd. Det här har ju fullständigt gått i stå., 

Jag vet inte men jag tror, att det är som det ofta brukar vara, att det finns 

olika åsikter mellan centern och liberalerna. Så brukar det vara när ärenden 

bara blir att ligga och rulla. Vem som är den största bromsklossen den här 

gången kan jag faktiskt inte svara på. Men jag har mina aningar.  

Frågan i spörsmålet; ”hur avser landskapsregeringen att verka för en 

rättssäker fornminnesförvaltning inbegripet ett färdigställande av uppda-

teringen av det i lagen stipulerade fornminnesregistret?” Då är det intres-

sant att titta vad landskapsregeringen svarar på det. Det är inte så mycket av 

substans i det skriftliga svaret när man säger bl.a. så här; ” för att slutföra re-

gistreringen föreligger behov av att i en förordning reglera vilka uppgifter 

om fornlämningarna som ska ingå i registret.”  Varför? Lagen är relativt 

tydlig. Det som man säger att bör ingå framgår ganska klart av de nio punkter 

som finns i paragraf 2 i fornminneslagstiftningen. 

Det finns heller ingen förordningsfullmakt fast man skriver här att man vill 

få till stånd en förordning. Jag tror faktiskt att det här är någonting som man 

håller på med för att få tiden att gå. Jag har också förstått att det har funnits 

en förordningstext klar för nästan ett och ett halvt år sedan, men vi står fort-

farande där vi står.  

En genomgång av det här i svaret angående den respons som man har fått 

på de brev som har skickats ut så är det synbarligen ett fantastiskt arbete att 

lyckas posta 1600 brev, om jag ska förstå det som har sagts ifrån regerings-

blocket hittills. Av de svar som man har erhållit så sägs att det är 20 fall som 

meddelar att man inte accepterar den här registreringen, man accepterar inte 

den hanteringen museibyrån har haft hittills. Landskapsregeringen säger då 
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att ” man avser i en samrådsgrupp föra diskussioner med de markägare 

som inte accepterar registrering.” Jag har förstått att ifrån landskapets sida 

kommer lantrådet, vicelantrådet, vtm Gunnar Jansson, ltl Gunnar Jansson 

och avdelningschefens Juslin att ingå i en så kallad samrådsgrupp för att föra 

de här diskussionerna.  

Med tanke på vad som sades i ett tidigare replikskifte vill jag hävda att det 

finns en laglig grund för hur det här ska skötas. Risken är väldigt stor att det 

som kallades soppa blir en verkligt politisk soppa eller om syftet med den här 

samrådsgruppen inte är så mycket annat än att man vill få tiden att gå tills 

valet är över, det får vi se.  

Det sägs under rubriken slutsatser; ” av ovanstående redogörelser fram-

går att landskapsregeringen har genomfört ett gediget arbete sedan de nya 

bestämmelserna trädde ikraft.” Det där stämmer ju inte överhuvudtaget.  

Den 19 januari 2006 tog stora utskottet sitt betänkande där jag vill plocka 

ut några saker. För det första, sades det så här i motiveringen: ”Det finns ing-

en orsak att försämra skyddet för fasta fornlämningar men lagstiftningen 

behöver kompletteras för att tillgodose fastighetsägarnas berättigade och 

grundläggande rättigheter på ett bättre sätt.” Det sades vidare; ”utskottet 

anser att det är viktigt att landskapsregeringen med ändrad tillämpning av 

gällande lag vid behov fastställer fornlämningarnas gränser då några syn-

liga ytterkanter av fornlämningar inte finns. Också den så kallade Valletta-

konventionen förutsätter att skyddsområden fastställs.” Det sades också så 

här; ”stora utskottet anser att de fornminnesinvesteringar som gjorts före 

registret infördes 1 september 1999 inte automatiskt har kunnat bli en del av 

registret såsom landskapstyrelsen hävdade. Detsamma gäller övriga tidi-

gare kända så kallade fornlämningar.”  

Jag vill fråga igen och understryka till landskapsregeringen, det var två 

klämmar bifogat det här utskottsbetänkandet. Det var för det första; ”att 

landskapsregeringen utreder behovet av en översyn av fornminneslagen 

med beaktande av stadgande om grundläggande rättigheter i Finlands 

grundlag” . Är det gjort eller är det inte gjort? Den andra klämmen var; ”att 

lagtinget hemställer om att landskapsregeringen utreder möjligheterna av 

att få uppgifterna i landskapets register om fasta fornlämningar införda i 

fastighetsregistret”. Är det gjort eller är det inte gjort?  

Med tanke på vad jag sade inledningsvis om att jag tror att det är politiska 

orsaker som har gjort att det har gått i stå i landskapsregeringen så kan det 

vara intressant att dra tillbaka tiden till det här datumet. Det här beslutet till-

kom i stora utskottet genom omröstning, 5-4, där jag, som var ordförande bi-

trädde majoriteten. Andra som var med var viceordförande Roger Eriksson, 

Mats Perämaa, ledamöterna Boman och Karlström. Det var vi som fick den 

här lagstiftningen i skick. Märkväl, centern reserverade sig då tillsammans 

med socialdemokraterna och frisinnad samverkan. Det kan vara ganska in-

tressant att notera med tanke på vad som sades i gruppanförandena nyligen.  

Det här gick inte igenom i plenum då, så det blev ett a-betänkande. Det 

gick tillbaka till stora utskottet. Det intressanta var de ikraftträdelsebestäm-

melser som antogs i det andra betänkandet. Vi pekade på att genom att göra 

på det här sättet, genom att registret görs om så blir alla markägare lika be-

handlade. Det här kan vara ganska intressant att notera angående det som vi 

pratade om i måndags, att det var skillnad på stöd och stöd och skillnad på 

stödmottagare och stödmottagare. Alla ska alltså behandlas lika.  
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I dessa i kraftträdelsedatum som jag vill ta upp så sägs det så här; ”anteck-

ningar i det i lagens 2 § 2 mom. nämnda registret som har gjorts innan 

denna lag trätt ikraft ska göras ånyo enligt denna lag. Detsamma gäller 

fornlämningar som har påträffats innan registret upprättades vid det da-

tum som jag nämnde. Det i lagens 12 § 1 mom. nämnda tiden för sökande av 

ersättning skall räknas från det att registreringen av fornlämningen har 

gjorts enligt denna lag. Härvid skall de ersättningsgrunder som gäller en-

ligt lagens 12 § 1 mom. tillämpas. Registreringsförfarandet enligt denna lag 

ska beträffande varje fastighet inledas innan två år från denna lags ikraft-

trädande.” 

 Jag har inte under förmiddagen hunnit forska i det här, men troligtvis 

trädde lagen ikraft kanske tre månader efter. 

Det är synd att inte vicetalmannen eller någon annan som är mera lagligt 

bevandrad är på plats. När man tittar på de här övergångsbestämmelserna så 

är den centrala frågan; finns det något lagligt skydd överhuvudtaget av forn-

minnena idag? Jag är ganska tveksam till det. Jag har inte hunnit kolla upp 

det. Man har ju inte gjort det som skulle göras inom två år. Det är ganska in-

tressant.  

Herr talman! Det sades tidigare här när det framfördes kritik, hur det var 

möjligt att det kan gå så oerhörd lång tid innan man får något till stånd när 

det gäller den här frågan. Det är trots allt inte någon månresa vi pratar om. 

Det är i grund och botten ett ganska enkelt ärende. Vicelantrådet säger att 

man vill ha en dialog först, det är därför som det har dragit ut på tiden. Det 

här stämmer ju inte heller.  

Vi blev tvungna att lämna in ett spörsmål den 10 mars när vi konstaterade 

att museibyrån började skicka ut brev till fastighetsägare utan att följa lagen, 

utan att följa paragraf 2 som hade trätt i kraft. 

Låt mig upprepa vad som sägs i den paragrafen, för det första:" Fastig-

hetsägare ska ges tillfälle att bli hörd innan anteckning i det registret som 

nämns i andra momentet görs om initiativet till anteckningen har tagits av 

landskapsregeringen." För det andra; "landskapsregeringen ska göra en 

skriftlig anmälan till fastighetsägaren när anteckningen i registret har 

gjorts." För det tredje; "fastighetsägare har rätt att framställa skriftligt rät-

telseyrkande hos landskapsregeringen inom 30 dagar från delfåendet av 

anmälan om registrering om anteckning i registret anses vara felaktig. 

Landskapsregeringen kan också på eget initiativ rätta felaktig anteckning i 

registret varvid fastighetsägaren skall ges tillfälle att bli hörd innan rättelse 

görs."  

I februari-mars 2008 blev jag personligen uppmärksamgjord på att det 

gick ut brev till markägare om att ett fornminne har registrerats på deras 

mark, utan att man överhuvudtaget hade haft någon kontakt med markägar-

na. Det är helt i strid med lagstiftningen med tanke på det fantastiska gedigna 

arbetet som görs. 

Jag noterade också att centerns gruppledare Harry Jansson som tillsam-

mans med mig skrev under det här spörsmålet 2008, men det gäller att an-

passa sig var man befinner sig, nu ansåg att registreringen har skötts före-

dömligt. Det är nog lite intressant, ibland säger man det ena och ibland säger 

man det andra.  

Landskapsregeringen konstaterade den gången att här har vi gjort fel. Man 

sade så här i sitt skriftliga svar; "landskapregeringen konstaterar vidare att 
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förvaltningen inte har hanterat frågan på så sätt som lagstiftaren avsett." 

Det var skillnad mot de svar som ges idag. "Det har vidare framkommit att 

fornminnesregistret innehåller bristfälliga och till och med felaktiga uppgif-

ter. I syfte att efterleva lagstiftarens avsikter kommer registreringsförfa-

randet att göras om." Då har just de två åren gått. Det är detta som man kal-

lar för gediget arbete, herr talman. 

Det är egentligen rätt skrämmande när man tittar tillbaka på hur lång tid 

som har gått när det gäller det här ärendet. Här har jag ett utklipp från Nya 

Åland november 1989: " 3 miljoner ska rädda vaggan Långbergsöda". Då 

köpte landskapet 244 hektar för 3 miljoner finska mark för att rädda vaggan 

Långbergsöda. Inte långt efter det kom man underfund med att det inte var 

där som huvuddelen av fornminnena låg, utan de fanns på andra områden. 

Då fick man börja ägna sig åt markbyte och byta bort det som man hade köpt 

för att rädda vaggan Långbergsöda. Man fick ägna sig åt markbyte vilket 

ledde till att man bytte bort 88 hektar och fick 31 hektar istället. Här har vi 

nästa rubrik: " Markbytet klart i Långbergsöda". Det här skulle man, herr 

talman, kunna hålla på med hur länge som helst. Jag vet att jag redan har gått 

över tiden så jag ska inte säga desto mera. 

Men när landskapsregeringen skriver i sitt svar att man har gjort ett gedi-

get arbete, trots alla misstag som görs om och om igen, så blir man lite fun-

dersam. På vilka grunder, vicelantrådet, kan tjänstemän ifrån museibyrån 

medverka vid lantmäteriförrättningar och hävda att här finns det fornmin-

nen? De är inte registrerade och det är inte klarlagt om det överhuvudtaget är 

något register som gäller idag, vilket jag hävdar att det inte gör, och som jag 

tror att vicelantrådet också vet. Men man hävdar ändå att här finns det forn-

minnen. Unga människor som köper de här tomterna blir rädda när de kom-

mer myndighetspersoner och säger; "så här är det, här är det fornminnen". 

Märkväl, det skrivs in i fastighetsregistret. Det blir ett servitut och det blir en 

belastning på den här tomten för all framtid, igen på felaktiga grunder.  

Ansvariga ministern sade i sitt svar att lagstiftningen passar nog inte in. 

Det finns en ganska klar lagstiftning efter det arbetet som gjordes i lagtinget 

2006. Men problemet är att man inte av någon anledning klarar av att följa 

den här lagstiftningen ifrån museibyråns sida och det finns inte någon poli-

tisk styrning så att man får det att fungera. Nu börjar man prata om att man 

ska ha en förordning. Jag tror att det handlar enbart om att få tiden att gå.  

Det som gör mig mest förvånad är när vicelantrådets sade att man ska ta 

bort tvåårsgränsen. Märkväl, jag vill att markägarnas rättigheter ska tillgodo-

ses. Men det finns alltid en rimlighetsgräns när det gäller allt. Nu pratar hon 

om att man ska ta bort tvåårsgränsen i paragraf 12. Vad innebär det i klar-

text? Jag hoppas att lagtinget kan fundera lite på det. Tittar vi på paragraf 12 

så sägs det så här; "avslås en ansökan om att rubba eller täcka över fast 

fornlämning som orsakat sökande olägenhet som inte är ringa har sökande 

rätt till full ersättning av landskapets medel om uppgift om fornlämningen 

inte var införd i landskapsregeringen register för fasta fornlämningar när 

den påträffades." Vidare sägs det; "rätten till ersättning förutsätter att an-

sökan inkom till landskapsregeringen inom två år från registreringen av 

fornlämningen." Tvåårsgränsen som vicelantrådet säger att man ska ta bort, 

det betyder ju att man kan återkomma om och om igen och få ersättning för 

ett fornminne. Det är ju fullständigt obegripligt. Samtidigt vill man inte på 

basen av gällande lagstiftning gå markägarna till mötes. 
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Avslutningsvis, herr talman, ska den här ersättningsparagrafen finnas i 

fornminneslagstiftningen, vilket jag hävdar att den ska, så måste det finnas 

en tidsgräns. Man kan inte dra de här ärendena i all evinnerlighet. Det är full-

ständigt orimligt. Det här uttalandet visar på att ansvarig minister inte vet 

hur de här frågorna hänger ihop. Man försöker bara få tiden att gå. Jag gratu-

lerar, därvidlag har man lyckats redan fem år. Men någon lösning har man 

absolut inte fått till stånd.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag vet inte om det här avslöjar hur ltl Eriksson själv arbe-

tar när han arbetar i regeringen. För min del är det här sättet som An-

ders Eriksson funderar kring hur vi arbetar totalt främmande. Jag kän-

ner inte igen ett ord. 

Jag reagerar också över att man plockar fram en tidningsartikel från 

1989. Själv har ltl Anders Eriksson suttit i två regeringar efter det och nu 

börjar diskutera 2010 och himlar sig över någonting som är gjort 1989. 

Varför har då inte ltl Eriksson gjort någonting åt det under de åtta år 

som han har suttit på en mycket central position i landskapsregeringen? 

När det gäller rättssäkerheten hoppas jag att lagtinget och ltl Eriksson 

inte tycker att idén med lagstiftningsändringen och hörandeprocessen är 

att man postar 1600 brev. För landskapsregeringens del handlar det här 

om att faktiskt lyssna och höra markägare på ett sådant sätt som jag 

också menar att man ska höra, dvs lyssna och ta till åtgärder om det be-

hövs. 

Jag ska återkomma till förordningstexten. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag trodde faktiskt att det i ett replikskifte tidigare med ltl 

Roger Jansson blev klarlagt vilka som var ansvariga ministrar för områ-

den som man inte ens hade ansvar för i mitten på 90-talet. Det har ing-

en relevans. Den här lagstiftningen slogs fast 2006. Efter det har det en-

bart varit för landskapsregeringen att se till att förvaltningen följer lag-

stiftningen, men det klarar man inte av. 

Vicelantrådet Lundberg säger att hon inte känner igen ett ord av det 

som jag sade, trots att jag pekade på det som sägs i paragrafen; "fastig-

hetsägare ska ges tillfälle att bli hörd innan anteckning görs i regist-

ret". Vi lämnade ett spörsmål 2008 om det, då kunde faktiskt land-

skapsregeringen vara så pass storsint att de kunde erkänna; "Oj, här har 

vi faktiskt gjort ett misstag, vi får göra om det". Men nu säger vicelan-

trådet att hon inte känner igen ett ord av det som jag säger. Hur ska man 

få någon lösning på saker och ting med den inställningen? 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Visst är det så att vi har gjort om det som inte var lyckat 

inledningsvis i den här processen. Det gjorde vi också genom att lyssna, 

ordna stormöten, diskutera och fundera på hur det skulle göras så att 

markägarna skulle tycka att det var bättre. Det tog också sin lilla tid.  
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Det är inte orden i det, förordningsfullmakten känner jag igen och 

många andra ord, men sättet att arbeta. Jag blir alldeles förskräckt när 

jag hör hur man beskriver sättet att arbeta i landskapsregeringen. Det 

känner jag inte heller igen hos någon av mina kollegor i de två senare 

regeringar som jag har suttit med i.  

Angående förordningstexten, om man skulle ändra enbart och sätta in 

en förordningsfullmakt, ja det var väldigt enkelt. Det tror jag att vem 

som helst av oss skulle kunna formulera i en handvändning. Jag har re-

spekt för att ltl Anders Eriksson inte tycker att vi ska göra flera föränd-

ringar i lagtexten. Jag är av annan åsikt, regeringen är av annan åsikt. 

Ltl Eriksson tror att vi i regeringen har olika åsikter. Jag intygar och 

vet att vi är av samma åsikt inom landskapsregeringen och vi kommer 

med en översyn där vi juridiskt och ekonomiskt har utrett konsekven-

serna av en ändring av paragraf 12. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

För att trösta vicelantrådet kan jag säga att vi är eniga om en sak, jag är 

också förskräckt över sättet att jobba i landskapregeringen. Vi är eniga 

om den saken. 

När vicelantrådet säger att man har gjort på det här sättet för att 

lyssna så stämmer det inte. År 2006 gjordes hela lagstiftningen om så 

att det inte skulle förekomma några godtyckliga registreringar av forn-

minnen framöver. Allt skulle göras om ifrån början för det var så brist-

fälligt gjort dittills. Innan man överhuvudtaget gjorde någonting så 

skulle en fastighetsägare veta vad som var på gång. Därför var den första 

formuleringen att innan en anteckning görs i registret så skulle man bli 

informerad. Men, märkväl, två efter att den här lagen togs så skickade 

man brev ifrån museibyrån där man skrev; "vi har registrerat fornmin-

nen på din fastighet". Det är ju på det här sättet som det har skötts när 

man säger att man lyssnar och hör. Inte lyssnar man och hör någonting 

utan man skickar ut felaktiga uppgifter. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Henry Lindström 

Herr talman! Landskapsregeringen har gjort ett omfattande arbete med att få 

till stånd fornminnesregistret som är upprättat enligt fornminneslagen. 

Som har framkommit här så har man inte kommit i mål. Det finns bland 

annat oklarheter med att en del markägare inte accepterar ett sådant här för-

farande.  

På grund av de oklarheter som har rått sedan 40 år tillbaka i Långbergsöda 

och Tengsöda har ett tjugotal markägare inte accepterat det här registrerings-

förfarandet. Man kan konstatera att det finns en misstro från markägarnas 

sida gentemot museibyrån och landskapsregeringen. Detta beror inte bara på 

beslut som landskapsregeringar och landskapstyrelser har tagit utan även på 

information och direktiv som museibyrån givit utan egentlig laglig grund. Där 

är jag inne på samma resonemang som ltl Sundman hade, redan före en 
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egentlig ansökan om att få bygga så har man konsulterat museibyrån och fått 

sådan information att det där kan finnas en fornlämning och ni bör inte 

bygga där, utan att man har en fast fornlämning att hänvisa till. Man har då 

förespeglat att det har varit så. Ofta har markägarna gått på den linjen. Det är 

ju olyckligt. Mycket har nämnts om de här sakerna.  

Jag vill, herr talman, beröra provgroparna som gjordes på 70-talet. De 

gjordes på ett sådant sätt att det har ringverkningar ännu idag. Det är an-

märkningsvärt att dokumentationen är ofullständig, att provgroparna inte 

fyllts igen och att skador på växtlig skog inte kompenserats. Markägarna för-

väntar sig en ursäkt från museibyrån och en utredning över de skador som 

projektet orsakade.  

En annan problematisk bit är de skyddsområden som godtyckligt ritats in 

på kartorna och de är ofta mycket större än lagen medger. Enligt lagen är två 

meter det egentliga skyddsområdet. Men ofta har man ritat mycket större 

områden utan att verifierat varför man har gjort det. För mig är det mycket 

viktigt att man har bra skydd av fasta fornlämningar. Minst lika viktigt är det 

att fornminnesvården inte förhindrar och försvårar bosättning och bedrivan-

det av jordbruk och skogsbruk eller annan näringsverksamhet i dessa byar.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag noterade att ltl Henry Lindström säger att landskaps-

regeringen har gjort ett omfattande arbete när det gäller fornminneslag-

stiftningen. Anser han verkligen innerst inne att landskapsregeringen 

har gjort ett omfattande arbete? Anser han att landskapsregeringen och 

dess förvaltning, museibyrån i det här fallet, verkligen har följt lagstift-

ningen? Anser han detta på fullt allvar? 

Ltl Henry Lindström, replik 

Talman! Ltl Anders Eriksson belyste ju själv här att det hade begåtts fel-

aktigheter i inledningen av registreringsförfarandet. Men det är ju så-

dant som man har rättat till. Ingen kan ju förneka att det är ett omfat-

tande arbete att ta del av svaren från markägarna när det gäller registre-

ringsförfarandet. Att man sedan inte kom i mål är ju inte bra.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Nej, det är riktigt, ltl Lindström. Men när man säger att det är ett omfat-

tande arbete, så blir det ju ett omfattande arbete när man inte följer lag-

stiftningen och man inte sköter det på det sätt som det ska skötas. Där-

för blev man ju tvungen att utforma lagstiftningen på det sättet att allt 

skulle göras om i från början för att få någon sorts ordning på det.  

Ltl Lindström vet lika bra som jag hur inflammerad situationen har 

varit på vissa håll när det gäller fornminnesvården. Det är så oerhört 

viktigt att man hör markägarna så som lagstiftningen stipulerar. Ändå 

skickar man ut brev där man förbigår det och så får man göra om det 

igen. Det är klart att arbetet blir omfattande då, ltl Lindström. För mitt 

vidkommande blir jag oerhört frustrerad när man ska hålla på med detta 

om och om igen. Jag vill utveckla självstyrelsen. Jag vill till och med att 

vi ska gå över till självständighet så småningom, men när man inte kla-

rar av sådana här frågor hur ska vi då få Ålands folk att förstå att vi ska 

ha en utvecklad självstyrelse. Inser ltl Lindström problemet? 
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Ltl Henry Lindström, replik 

Talman! Jag kan bara hålla med om att det är viktigt att man kan sköta 

sådana här saker i enlighet med den lagstiftning som vi stiftar här i lag-

tinget. Det är olyckligt att det fick en sådan inledning som det fick i bör-

jan av processen. Som jag hänvisade till i mitt anförande så tror jag 

också att de oklarheter och den misstro som finns inte har underlättat 

processen. Man borde ju jobba på ett annat sätt så att man har förtro-

ende för myndigheten ute bland befolkningen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Frågan som diskuteras här idag är en fråga som jag under förra 

mandatperioden, i likhet med flera av er andra som sitter här, hade möjlig-

heten att diskutera. Det har blivit en fråga som är en långkörare.  

Frågan fick en ganska grundlig behandling i den lagmotion som den 

gången lämnades in. Jag satt i kulturutskottet och i stora utskottet. 

Inledningsvis i diskussionen kan jag säga att min grundläggande syn på 

detta är att det inte i första hand handlar om ett lagstiftningsproblem, vilket 

också kulturutskottet beskrev i sitt betänkande. Det var någonting som i och 

för sig inte blev lagtingsbeslut. Det var den analys som utskottet, under led-

ning av Danne Sundman, inledningsvis också gjorde. Det finns inte mycket 

som har fått mig att förändra den grundläggande synen. Hur mycket vi än 

förändrar den här lagstiftningen så har vi ändå problemen med oss. 

Det här handlar väldigt mycket om hur man agerar när man hittar forn-

fynden. Ltl Jörgen Strand var inne på att det finns olika sätt att ställa sig till 

hur man ska gå vidare och hur man ska skydda sådana här saker. Jag tror att 

det skulle vara viktigt att vi faktiskt för ett sådant resonemang som är grund-

läggande om vi vill försöka lösa problemen där vi har problemen kvar. 

Är det möjligt att snabbt gräva ut det här området? Om det inte är möjligt 

att snabbt gräva ut det, är det då rimligt att ersätta det? När jag säger rimligt 

att ersätta så då ska det i mina ögon vara någonting oerhört ovärderligt för 

samhället som annars skulle komma till skada. Annars tycker jag att man 

borde göra, såsom ltl Strand var inne på, någon typ av representativ utgräv-

ning och på det sättet kartlägga det som finns där. 

Jag vet att vi är bundna av Vallettakonventionen. Jag ska ärligt erkänna att 

jag inte är hundra procent insatt i regelverket som kringgärdar den. Min 

grundsyn är att vi måste se till att vi tar vara på sådant som vi kan ta vara på 

ett rimligt sätt. Däremot finns också rimlighetsbedömningen med i bevaran-

det av kulturhistoriskt värdefulla saker. Det var inledningen. 

Jag tror att vi borde sätta mycket, mycket mera tid på att resonera om de 

praktiska lösningarna istället för att resonera kring registreringar och lagänd-

ringar. Ärligt talat, kolleger, så tror jag inte att det kommer att lösa våra pro-

blem. 

Den andra frågan som jag vill ta upp, och som jag också tog upp i en replik, 

är om man nu är på det klara med det ifrån landskapsregeringens sida och 

har varit det under en längre tid så länge som ett år tillbaka och kanske längre 

och det är en liten lagförändring som ska göras, hur kommer det sig att den 

inte ligger på vårt bord då? Det skulle jag faktiskt vilja ha ett ganska tydligt 
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svar på. I replikskiftet mellan mig och ltl Harry Jansson så gick det naturligt-

vis inte att få fram den biten, ingen av oss sitter där. Min fråga riktas därmed 

till kulturminister och vicelantrådet Britt Lundberg. 

Jag skulle också vilja lyfta fram en sak som jag också lyfte fram förra 

gången. Om jag förstår minister Lundberg rätt så kanske vi får en lösning på 

det här. Jag vänder mig emot att när man har hittat en fornlämning och den 

har blivit registrerad så ska man sedan ha två år på sig att bestämma sig för 

huruvida den här fornlämningen är någonting som kommer att för all framtid 

hindra mig från att utnyttja denna mark. Två år har man på sig att bestämma 

det, för inom två år måste man ställa kravet på att någonting ska göras, an-

tingen en utgrävning eller att man får en intrångsersättning. Förstod jag mi-

nistern Britt Lundberg rätt så att landskapsregeringen kommer att föreslå att 

även den biten ska strykas? I princip är det på det sättet att den dagen som 

man konstaterar för sin egen del att det fornminnet som man har på sin mark 

är av ett sådant hinder att man nu måste börja föra ett resonemang med 

samhället om det här ska bevaras eller inte bevaras. Det ska inte ha någon be-

tydelse om det är registrerat för två, fem eller tio år sedan. Det ska vara i det 

läget när man konstaterar den här biten. Det skulle vara bra att få ett förtyd-

ligande på den frågan.  

Jag kan säga att det var en av de sakerna som jag framförde under behand-

lingen 2006, men som jag då inte lyckades få något större gehör för. Då rörde 

sig frågorna mest om teknikaliteter när det gäller just själva registreringen. 

Jag skulle nog faktiskt vädja lite till den fortsatta behandlingen i de här 

frågorna, försök att i första hand se till hur vi ska gå vidare rent praktiskt. 

Hur ska vi lösa de här tvisterna som vi har? Jag tror också att man måste 

börja våga lyfta upp det som egentligen är kärnfrågan i det här, dvs hur 

mycket är vi ifrån samhällets sida beredda att betala för de fornlämningar 

som finns? Vi måste alltid göra en prioritering på den här frågan. Det tror jag 

att vi hittills inte har lyckats med att göra. Nu försöker vi köra ett mellanspel 

där vi slingrar oss fram sakta men säkert. En prioritering måste till för att vi 

ska kunna åstadkomma en långsiktig lösning på den här frågan. Det är åt-

minstone den tro som jag har. 

Det var några frågor och några fler synpunkter, herr talman, med detta är 

jag klar. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det är många som idag under debatten har konstaterat att 

egentligen är lagstiftningen ganska bra. Det som vi kanske har mest 

åsikter om är tillämpningen av lagstiftningen. Vi ska inte hymla med det 

för det är där som vi har problemen, vilket jag tycker att framkom i vice-

lantrådets anförande. Jag tycker att man måste hitta ett bättre system. 

Nu är det så här, som vi har hört, att man ringer och frågar någonting, 

jag han själv varit med om att man frågar om man kan göra på ett visst 

sätt. Då har man sagt som svar i telefonen; "nej, det kan man inte", 

punkt och slut. Då är frågan om man rentav kanske måste utöka byrå-

kratin, att man inte får ge sådana här lösa telefonsvar för det har gett 

många problem under åren. Man ger ospecificerades svar på vad man 

får och inte får göra. Om jag uppfattade det rätt så ska man också ut-

veckla samarbetet mellan byggnadsnämnderna och museibyrån så att 

man faktiskt tar itu med de här frågorna på ett bättre sätt. 
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Jag håller till stor del med ltl Johan Ehn. Det är tillämpningen som 

har de mesta bristerna. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag använde väl inte ordet tillämpning, men det är precis 

det som det handlar om. Hur vi använder oss av lagen, som jag formule-

rade jag mig, men det är tillämpning i mina öron.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Att göra förordningsfullmakt i en lagstiftning, jag tror att 

jag har sagt det fyra gånger här idag nu, så det är inte någon stor sak. 

Det är enkelt och det skulle man kunna göra på en vecka eller till och 

med på en dag.  

Men däremot, att från ett hörande med många människor och många 

möten försöka utkristallisera var problemen finns. Går det att hitta nå-

got av problemen? Härrör de sig till lagstiftningen? Och i så fall, skulle 

man då kunna hitta ett förslag för att lösa den här lagstiftningen? Det 

har vi jobbat en hel del med. Vi har kommit fram till bland annat att just 

paragraf 12 och tvåårsregeln är ett problem. Om man slopar den, precis 

som sades här i ett tidigare anförande, så finns också risken med att 

man kan återkomma gång på gång på gång och anhålla om ersättning 

för samma fornminne. Det har vi fått fram när vi har gjort en juridisk 

och ekonomisk utredning av det här. 

Steg två är då att finna lösningar på det här så att det inte ska vara så 

att man kan återkomma gång på gång på gång. Det här har tagit sin lilla 

tid, men vi har kommit i mål. Vi är fullkomligt eniga inom regeringen. 

Nu kommer lagstiftningen så småningom till lagtinget. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag beklagar om jag inte har uppfattat den där gången i 

arbetet tidigare. Så här tydligt har det åtminstone inte för mig fram-

kommit tidigare. För mig gör det heller inte någonting om lagtinget först 

får en viktig del som fullmakten för att klara av att få det här registret i 

skick. För det har också varit en del av de saker som nu har ställt till 

vissa bekymmer kring hur markägarna ser på det här, åtminstone i me-

dia. Är det registrerat eller är det inte registrerat? Vad är statusen på det 

här registret och vad är inte statusen? Även fast man hade på gång arbe-

tet med ytterligare bitar inom lagen så hade det varit bra att kunna föra 

en så här pass väsentlig del som hur man ska få ett register som gäller.  

Jag läste just den reservation som jag var med och formulerade i stora 

utskottet. Den gick ut på att det aldrig är bra att införa lagstiftning utan 

att den har blivit ordentligt beredd. Det ser man också här nu. Dålig be-

redning ledde till att man missade förordningsfullmakten. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Herr talman! Registreringsförfarandet är inlett. Det inleds med ett hö-

rande. Sedan själva registreringsbiten i registreringsförfarande, det ska 

vara hörandeförfarande och man har sex månader på sig. De olika 

oklarheterna ska behandlas sedan efter de här sex månaderna. För-



  

1182 

hoppningen är att alla accepterar en registrering och sedan genomför 

man registreringen. Det är kanske inte ens realistiskt att tänka att man 

skulle ha alla på banan exakt samtidigt. Just i och med att vi inledde den 

här diskussionen kring tvåårsregeln så tycker jag inte det är riktigt 

schysst att börja registrera en del av dem med en förordningsfullmakt 

som säger att för er är det två år. Och när det gäller resten, när de ska 

registreras, så finns det inte någon tidsgräns. Jag tycker det är mycket 

redigare, även om det kanske har tagit ett halvår extra, att ta hela pake-

tet på en gång så att det blir så tydligt och så effektivt som möjligt ef-

tersom vi har begränsade resurser. 

Att det här handlar mycket om registrering och lagstiftning så är det 

ju faktiskt det som spörsmålet betonar, så det tycker jag att vi måste 

lägga vikt vid.  

Jag tror att dialog är nyckeln för att hitta de här lösningarna.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag är relativt sett nöjd med svaret som jag får kring pro-

cessen. Jag kanske skulle ha valt att gå framåt på ett annat sätt. Jag ser 

inte lika mycket problem att konstatera att vi nu registrerar de här och 

sedan är det en två års gräns. Jag ser framför mig, med den beskrivning 

som minister Lundberg har gjort, att det inte tar två år att få fram det 

övriga heller. Om man då går vidare i så fall i ett senare skede och lättar 

upp bestämmelserna så är det också självklart att det gäller dem som 

man tidigare har registrerat. Det är väl den biten som jag ser som den 

viktiga här. Jag personligen är inte speciellt rädd att man skulle hamna i 

en situation där man skulle kunna kräva ut ersättning gång efter gång 

efter gång. Det måste man ju naturligtvis reglera i olika former av avtal 

och i lagstiftningen. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gunnar Jansson, replik  

Tack talman! Jag uppskattar kollegan Ehns konstruktiva hållning i 

denna något komplicerade fråga. Vi har tidigare i veckan också talat om 

förordningsfullmakternas omfattning. Vi bör lägga märke till en skillnad 

som inträffade år 1993. I 1951 års självstyrelselag medgavs förordnings-

rätt för landskapsstyrelsen bara beträffande lagarnas verkställighet och 

tillämpning. Den självstyrelselag som trädde i kraft 1993 i kombination 

med den senare tillkomna grundlagen ger en vidare förordningsfullmakt 

åt landskapsregeringen på de villkor som nuvarande självstyrelselag pa-

ragraf 21 kräver. Det här är en del av ett tidigare arv som vi har. Den 

förordningsfullmakten som finns i fornminneslagen är som den är. Det 

är en relik från tidigare rättsordning och fungerar därför inte i det nuva-

rande självstyrelsesystemet. Det kanske borde ha rättats till för länge 

sedan men det här är sådant som dyker upp under resans gång. 
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Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Som jag tidigare sade så tycker jag att minister Lundberg har 

gjort ett bra jobb med registreringen. Det arbetet fortgår vidare. Problemati-

ken är sedan som alltid att konstatera att någonting är fornlämning och vad 

en fornlämning är. Jag har tidigare hävdat att man egentligen borde gå in i 

lagstiftningen och ändra den. Läser man vad en fast fornlämningar är, så är 

det exempelvis jord, stenhögar, rösen och stenringar som under forna tider 

uppförts av människan. När en arkeolog får se detta så kan man i princip säga 

att vad som helst är en fornlämning. Då blir genast markägarna oroliga. Pro-

blemet med den här lagstiftningen är att det inte finns detaljmotiveringar el-

ler allmänna motiveringar som kan göra att tillämpningen blir vidare och 

kanske mera till fördel för markägarna.  

Därför tycker jag, herr talman, att man ändå borde öppna upp lagen och 

ändra andra paragrafen. Man kan skriva exakt som det står där men införa 

detaljmotiveringar och allmänna motiveringar och på det sättet tvinga tjäns-

temännen att ha en tolkning likt den som man har i riket. Så att man inte kan 

säga att ett stort område, en stor tomt eller fastighet helt är en fornlämning, 

utan det kan vara ett specifikt område. Då skulle man kunna undgå de här 

problemen som man har i Långbergsöda, så att man kunde bygga sitt hus och 

sitt uthus men med undantag av vissa specifika mindre områden. Det tror jag 

att skulle vara en lösning. Sedan kan vi stå här och prata hur länge som helst 

om registrering och tider. Problemet är att man säger att i princip allt är forn-

lämningar. Som arkeolog har man faktiskt stöd i lagen att säga det idag. Där-

för borde vi ändra den här lagstiftningen.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag noterade att ltl Runar Karlsson numera stöder land-

skapsregeringen. Han stöder dem i vått och torrt och det är väl så som 

det ska fungera i parlamentarismen. Det är ingenting att säga om det.  

Jag tror att han gör en feltolkning när han menar att det här med re-

gistrering inte är så väldigt viktigt. Det viktiga är att man får en omdefi-

niering av vad som är en fornlämning. Jag kan hålla med om att begrep-

pet är väldigt vidsträckt i paragraf två, de nio punkter som räknas upp. 

Även om man har lagstiftningen uppbyggd såsom vi har den, dvs att om 

man inte får nyttja sin mark på ett skäligt sätt så ska man få ersättning 

för det. Då måste man ha ett regelrätt registerförfarande och man måste 

också ha en fastlagen tidsgräns på vad som ska gälla. Jag uppfattade att 

ltl Karlsson kanske tycker att alla de här sakerna inte var så viktiga. Han 

tyckte att det viktiga är att vi får en omformulering av paragraf två. Men 

det stämmer nog inte.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag sade inte att det var oviktigt. Jag sade att man har 

gjort ett bra jobb, man fortsätter och det har jag varit med på, så det ska 

säkert göras. Men, det oaktat så kommer problemet att kvarstå fast det 

här registret finns, genom att man kan tolka lagstiftningen i princip som 

så att hittar man en sten en meter under marken så är det en fast forn-

lämning. Då slås processen i gång medan fastighetsägaren sitter och 
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väntar och vill bygga sitt hus. Det är klart att man blir otålig. Vi måste få 

en annan tillämpning. Det enda som kan göra att vi får en annan till-

lämpning är att få en detaljmotivering, som inte finns idag, till lagstift-

ningen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag kan hålla med det som ltl Karlsson säger, att begreppet vad som är 

fornlämning kanske är för vidsträckt. Jag har också förstått att det upp-

står ganska mycket problem med avslag. När stenåldersmänniskor satt 

och täljde på sina pilar när de var på jakt eller när de högg sina yxor så 

finns det väldigt mycket avslag här och där. Så fort en sådan påträffas så 

är det en fornlämning enligt den tolkning som görs nu och den är inte 

rimlig. I grund och botten är nog lagstiftning ganska okej, frånsett det 

som ltl Karlsson sade om paragraf 2. Det är tillämpningen av den som är 

det stora problemet. Ltl Karlsson säger att landskapsregeringen har 

gjort ett bra jobb. Jag har lärt mig att uppskatta Karlsson tack vare att 

jag uppfattar honom som ärlig. Menar han verkligen på fullt allvar att 

landskapsregeringen har gjort ett bra jobb? Nu gäller det att vara ärlig, 

Karlsson!  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag tycker att man har gjort ett bra jobb.  

Återigen, tillämpningen av lagstiftningen, som lagtinget stiftar, görs 

av tjänstemännen inte av ministern. Det är här som vårt arbete kommer 

in. Vi måste se till att lagstiftningen är så tydlig att en sten eller två ste-

nar inte är en fast fornlämning, såsom man tillämpar det idag. Den enda 

vägen att göra det är att öppna upp lagen och få in en detaljmotivering 

som säger det. Idag finns det ingen detaljmotivering. Idag kan man tolka 

det. Arkeologerna gör inte några fel, de gör helt rätt egentligen. De har i 

ryggraden att det mesta är en fornlämning. Det kan man inte klaga på, 

det är deras yrke och det sitter i deras ryggrad. Det här ligger på lagting-

ets bord. Det ligger inte på tjänstemännen.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Danne Sundman  

Herr talman! Man måste säga att det är ganska intressanta juridiska resone-

mang som kommer upp i den här diskussionen och huruvida det behövs de-

taljmotiveringar. Om man kan läsa i lagtexten, vilket i det här fallet är väldigt 

tydligt, så behövs ju inga detaljmotiveringar. Sedan finns det ju motiveringar 

i ursprunglig lagstiftning och det finns i utskottets betänkande. Vi kanske inte 

riktigt är överens om problembilden.  

Det var inte det som jag skulle säga. Det visar sig att ett spörsmål har den 

effekten att man verkligen tar tag i den här problematiken. Jag tror att det är 

bra att det här spörsmålet får vila till lagtinget kommer tillbaka i mars. Då 

borde ju en hel del vatten ha hunnit rinna under broarna. Om inte så finns då 

möjligheten att formulera en kläm för att ytterligare påverka utvecklingen 

från lagtingets sida. Jag föreslår att det här ärendet bordläggs till lagtingets 

plenum den 7 mars.  
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Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag ber att få understöda förslaget om bordläggning. Jag tycker 

att diskussion har visat att vissa på fullt allvar hävdar att det görs ett gott ar-

bete. Vi kanske ger landskapsregeringen tid till den 7 mars, som ltl Sundman 

föreslår, att visa att man verkligen gör ett gott arbete. Jag understöder förslag 

om bordläggning. 

Talmannen  

Under diskussion har ltl Danne Sundman föreslagit att ärendet ska bordläggas till den 7 

mars. Detta förslag har understötts av ltl Anders Eriksson. Ärende kommer därför att 

bordläggas. Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden?  

Vtm Gunnar Jansson  

Talman! Jag föreslår att ärendet bordläggs till lagtingets nästa plenum.  

Ltl Harry Jansson 

Herr talman! Jag ber att få understöda vtm Janssons förslag om bordlägg-

ning till nästa plenum.  

Talmannen 

Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Under diskussionen har lagtingsle-

damoten Danne Sundman understödd av lagtingsledamoten Anders Eriksson att ären-

det ska bordläggas till den 7 mars. 

Vtm Gunnar Janson har föreslagit att ärendet till nästa plenum och det har understötts 

av ledamoten Harry Jansson. Omröstning kommer därför att ske om bordläggningsti-

den.   

Omröstningspropositionen ställs på följande sätt; de som röstar för bordläggning till 

den 7 mars röstar ja och de som röstar för bordläggning till nästa plenum rösta nej. Kan 

omröstningspropositionen godkännas? Talmannen ber att ja-rösterna reser sig. Tal-

mannen ber att nej-rösterna reser sig.  

Talmannen konstaterar majoritet för nej. Ärendet bordläggs till nästa plenum den 26 

januari.   

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls i morgon 26.01.2011 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslu-

tades kl. 15.43). 
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Plenum börjar  

Närvaroregistrering. 26 är ledamöter närvarande. Flera ledamöter har tidigare anhållit 

om och beviljats ledighet från dagens plenum.  

Meddelande 

Talmanskonferensen har sammanträtt och beslutat att det inte hålls några ytterligare 

plenum under januari och februari. Nästa plenum är den 2 mars.  

Bordläggning 

1 Godkännande av avtalet med Montserrat om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 13/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 11/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 2 mars. Godkänt.  

Bordläggning 

2 Godkännande av avtalet med Liberia om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 14/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 12/2010-2011) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 2 mars. Godkänt.  

Remiss  

3 Straffrättsliga sanktioner på miljöområdet 

Landskapsregeringens framställning (FR 11/2010-2011)  

Talmannen föreslår en ändring av föredragningslistan så att ärende nr 3 tas upp sist på 

dagens föredragningslista. Talmannen föreslår att ärendet remitteras till social- och 

miljöutskottet. Godkänt.  

Diskussion. 

Minister Katrin Sjögren  

Herr talman! Framställningen om straffrättsliga sanktioner på miljöområdet 

som landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar innehåller straffbe-

stämmelserna på miljöskyddsområdet som anpassas till kraven i miljöbrotts-

direktivet, direktivet om fartygsavfallsbrott och vissa EU-förordningar. 

Inom EU har man konstaterat att miljöbrotten tyvärr ökar och att effekter-

na av miljöbrotten allt oftare är gränsöverskridande, det vill säga att effekter-

na uppstår utanför den stats gränser där brottet begåtts. 
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Ett förfärande exempel är dammolyckan i Ungern i höstas. En miljon ku-

bikmeter giftslam förorenade en hel bygd och dödade allt liv i floden Marcel. 

Giftslammet nådde även Donau, Europas näst största flod och som har ett 

flodområde som berör 15 europeiska länder.  

Erfarenheten har också visat att de befintliga sanktionssystemen inte är 

tillräckliga för att uppnå en fullständig efterlevnad av miljöskyddslagstift-

ningen i medlemsstaterna. Ett sätt att stärka miljöskyddet är att införa straff-

rättsliga påföljder och genom att ha gemensamma bestämmelser om straff 

och straffbara gärningar inom unionen blir miljöskyddet effektivare. 

Den största och viktigaste förändringen i förslaget innebär att straffansvar 

för juridiska personer, inte bara för fysiska personer, införs i de olika land-

skapslagarna när det gäller miljöförstöring, renhållningsbrott, naturvårds-

brott, brott mot bestämmelserna om explosiva varor och ovarsam hantering, 

allvarligare brott mot kemikalielagstiftningen samt förorsakande av olje-

skada. Straffet som juridiska personer döms till är samfundsbot. 

En grundläggande princip inom straffrätten är att endast människor, det 

vill säga fysiska personer, kan begå brott och därmed dömas till straff. Enligt 

denna grundprincip har således aktiebolag, föreningar, företag, kommuner, 

stiftelser och andra helheter som benämns juridiska personer, inget straffan-

svar. I mitten av 1990-talet infördes bestämmelser i strafflagen som innebär 

att även juridiska personer kan straffas. Det straff en juridisk person kan dö-

mas till är samfundsbot. En juridisk person betraktas inte som gärningsman, 

utan straffet följer av ett brott som någon fysisk person har begått i den juri-

diska personens verksamhet. Samfundsbotens storlek ligger mellan 850 och 

850 000 euro och bestäms enligt de grunder som anges i strafflagen. 

En förutsättning för straffbarhet är att den juridiska personens ledning har 

varit delaktig i brottet eller tillåtit att brottet begåtts eller att det i den juri-

diska personens verksamhet inte har iakttagits tillräcklig omsorg och försik-

tighet för att förebygga brottet. I dagsläget pågår i Ungern en stor process 

mot aluminiumföretaget som förorsakade dammolyckan.  

Gärningsmannen måste dessutom ha handlat på den juridiska personens 

vägnar eller till dess förmån och tillhöra dess ledning eller stå i arbets-, 

tjänste- eller uppdragsförhållande till den. 

Herr talman! När det gäller straffrätten är lagstiftningsbehörigheten delad. 

Landskapet har behörighet att lagstifta om beläggande med straff och storle-

ken av straff inom rättsområden som hör till landskapets lagstiftningsbehö-

righet medan straffrätten i övrigt hör till rikets lagstiftningsbehörighet. Ge-

nom den nu gällande självstyrelselagen utvidgades landskapets behörighet på 

straffrättsområdet till att även gälla rätt att lagstifta om beläggande med 

fängelsestraff. Tidigare omfattade behörigheten enbart beläggande med bö-

tesstraff. Generellt sett är det således lagtinget som lagstiftar om beläggande 

med straff och storleken av straff på miljöområdet. 

Frågan om lagstiftningsbehörigheten när det gäller samfundsbot har inte 

närmare utretts förut. När det gäller den hänvisning till strafflagens bestäm-

melse om juridiska personers straffansvar vid miljöbrott som fanns i den tidi-

gare landskapslagen om miljöskydd och miljöstillstånd, antyder såväl hänvis-

ningens formulering som den kortfattade motiveringen att frågan om lag-

stiftningsbehörigheten inte hade utretts specifikt. Detsamma gäller både 

Ålandsdelegationens och högsta domstolens utlåtande över den nämnda 

landskapslagen. Att den nu gällande miljöskyddslagen inte innehåller någon 
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motsvarande bestämmelse kommenteras inte på något sätt i förarbetena till 

den lagen. 

Vid en bedömning av om lagstiftningsbehörigheten hör till landskapet eller 

till riket kan man inte utgå från strafflagen, utan där måste självstyrelselagen 

vara utgångspunkten. Enligt självstyrelselagen har landskapet behörighet att 

lagstifta om beläggande med straff och storleken på straff inom natur- och 

miljövårdsområdet förutom när det gäller frågor som specifikt hör till rikets 

behörighet, såsom till exempel kärnkraft och genetiskt modifierade organ-

ismer.  

Förutom implementeringen av direktiv innehåller även framställningen en 

justering av vår egen miljöskyddslagstiftning. Den ena innebär en omformu-

lering av bestämmelsen om grov miljöförstöring så att den blir mer entydig. 

Genom den andra ändringen införs en prövningsmöjlighet för tillsynsmyn-

digheten när det gäller att polisanmäla överträdelser. Här kan då ta ett exem-

pel av debatten om en pinne och två stenar och det drev som gick då av sällan 

skådat slag när tjänstemännen följde lagstiftningen. Båda parter har rätt att 

höras i sak men vår miljöskyddslagstiftning var så trubbig att man måste po-

lisanmäla. Det åtgärdar vi nu. 

Av gällande lagstiftning kan man dra slutsatsen att det är ett allvarligare 

brott att bryta mot en instruktion som givits vid en miljögranskning än det är 

att bryta mot ett tillståndsvillkor. 

Enligt förarbetena till miljöskyddslagen är den avgörande skillnaden mel-

lan verksamhet som kräver tillstånd och sådan som enbart kräver miljö-

granskning att den förstnämnda i grunden är otillåten medan den sist-

nämnda är tillåten. Det förutsätts således ett beviljande av tillstånd för att 

den otillåtna verksamheten ska bli tillåten. En miljögranskning däremot ut-

gör en kontroll av att en verksamhet, som i sig är tillåten, sker på ett lagenligt 

sätt. Landskapsregeringen föreslår att ordalydelsen ändras så att den bättre 

motsvarar avsikten med regleringen, den får därmed även en bättre överens-

stämmelse med motsvarande bestämmelse i vattenlagen. 

Tillsynsmyndighetens skyldighet att utan urskiljning polisanmäla all verk-

samhet vid försummad miljöprövning kan leda till orimliga situationer, där 

obefogat stora resurser läggs ner på utredning av lagöverträdelser som i verk-

ligheten innebär mycket liten miljöpåverkan. Igen är det att använda pengar 

på smartast sätt.  

Landskapsregeringen föreslår att en ny generell bestämmelse om tillsyns-

myndighetens skyldighet att polisanmäla lagöverträdelser införs i miljö-

skyddslagen. Enligt förslaget är grundregeln att överträdelser ska anmälas för 

eventuellt åtal, men att tillsynsmyndigheten kan avstå att anmäla om över-

trädelsen med hänsyn till omständigheterna ska anses vara ringa och om all-

mänt intresse inte anses kräva att åtal väcks. Myndigheten har då en pröv-

ningsmöjlighet enligt de angivna bedömningsgrunderna. 

Herr talman! Framställningens verkningar, till största delen motsvarar re-

dan landskapslagstiftningen de krav som ställs i miljöbrottsdirektivet samt i 

direktivet om fartygsavfallsbrott. Därför krävs inga större förändringar av 

lagstiftningen.  Det förslag som är av störst betydelse är införandet av 

straffansvar för juridiska personer när det gäller miljörelaterade brott. Moti-

ven bakom brott som skadar miljön och hälsan är ofta ekonomiska, till exem-

pel för att minska kostnaderna inom ett företags verksamhet. Införandet av 

straffansvar för juridiska personer förebygger sådana brott. Förslaget förut-
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sätter inga investeringar från företagens sida, däremot kan det i viss ut-

sträckning innebära merarbete för förundersöknings- och åklagarmyndighet-

en samt för domstolarna. Eftersom antalet fall där samfundsbot kan bli aktu-

ellt förmodligen är begränsat är det dock osannolikt att förslaget skulle med-

föra ökade resursbehov. I det här sammanhanget kan nämnas att 2007 ut-

dömdes samfundsbot i totalt 18 fall i Finland medan yrkande på samfundsbot 

avslogs i ytterligare 16 fall. Av dessa fall utgör dessutom de miljörelaterade 

brotten sannolikt bara en liten del. 

Förslaget om att polisanmälan inte måste göras när det är fråga om för-

summad miljögranskning är i viss mån positivt i ekonomiskt och organisato-

riskt hänseende både för tillsynsmyndigheten ÅMHM och för polisen. 

När det gäller anpassningen av landskapslagstiftningen till kraven på 

sanktioner i vissa EU-förordningar, liksom när det gäller utvidgningen av de 

straffrättsliga sanktionerna på kemikalieområdet i övrigt, rör det sig om brott 

som sannolikt är ytterst sällsynta i landskapet. De föreslagna lagändringarna 

förebygger dock sådana brott och medför att straffbestämmelserna på det 

nämnda området blir mer heltäckande vilket ökar rättssäkerheten. Det-

samma gäller för den föreslagna ändringen av bestämmelsen om grov miljö-

förstöring, som innebär att lagstiftningen blir mer entydig och lättare att för-

stå. 

Sammanfattningsvis är förslaget som helhet positivt i miljöhänseende ef-

tersom det är avsett att förebygga allvarliga brott mot lagstiftningen på miljö-

skyddsområdet. För övrigt har förslaget inga nämnvärda effekter, vare sig 

ekonomiska, organisatoriska eller för jämställdheten mellan könen. 

Slutligen har tidpunkten för ikraftträdelse lämnas öppen med hänvisning 

till att de föreslagna lagändringarna bör träda i kraft så snart som möjligt. Di-

rektivet om fartygsavfallsbrott skulle ha genomförts i november 2010 och 

miljöbrottsdirektivet i december 2010. Tack.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag kan ifrån social- och miljöutskottets sida konsta-

tera att det är en gedigen utredning som har gjorts i den här lagstift-

ningen. Man har gjort ett bra förarbete. Däremot har det inte varit på 

någon direkt remiss. Det kan också bero på det mest berör ÅMHM och 

de har fått uttala sig och man har beaktat deras synpunkter. 

Det här är inte någon politisk laddad lagstiftning. Jag tror inte det 

finns någon här i salen som ifrågasätter den här lagstiftningen, tvärtom. 

Det ligger helt i paritet med den diskussion som vi har haft i social- och 

miljöutskottet. De stora företagen måste också vara straffrättsligt ansva-

riga för det här. Det är en bra lagstiftning. Jag tror att vi kommer att 

kunna behandla den relativt snabbt i social- och miljöutskottet, såtill-

vida att vi inte behöver ha ett utlåtande ifrån lagutskottet i och med att 

det är nytt med samfundsbrott.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det är sant. Lagtinget har tyvärr varit tvunget att vänja sig 

vid raskt arbete och det har varit under press när vi försöker komma 

över direktivspuckeln som vi har. Det känns faktiskt som om vi är på 

toppen nu. Vi börjar faktiskt komma lite i fas. När det gäller förändring-

arna i miljöskyddslagstiftningen så har det varit en intim och nära dia-
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log med miljö- och hälsoskyddsmyndigheten. De har även tidigare på-

pekat att de ville ha en översyn av den här lagstiftningen. När det hand-

lar om miljöbrott och straff så var det ett bra tillfälle att göra den här 

lilla justeringen i miljöskyddslagstiftningen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Som jag ser det så är det här en bra och väl genomarbetad 

framställning. Jag har ingenting till den delen att anmärka på. Måhända 

var jag lite ouppmärksam när det gällde frågan om tidsplaneringen för 

landskapsregeringens del. Nu hörde jag att ministern hänvisade till di-

rektivspuckeln som man har haft. Jag undrar vad det är för puckel, med 

tanke på att vi 1995 hade 1200 implementeringar som vi skulle genom-

föra i snabb takt. Nåja, det var inte det viktiga. 

Här ser jag att miljöbrottsdirektivet antogs i november 2008 och di-

rektivet om fartygs avfallsbrott kompletterades i ett ändringsdirektiv 

2009. Det skulle då vara implementerat i medlemsstaterna inom no-

vember respektive december 2010. Vad är orsaken till att man kommer 

först i januari 2011? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! När det gäller implementeringen av direktiv så har väl alla 

landskapsregeringar sina kors att bära. En ren och skär orsak är att det 

har funnits direktiv där det har varit risk för böter och där vi ha legat ri-

sigt till. Vi jobbar på så mycket som vi bara hinner. Vi har inte fått något 

påpekande från EU ännu. Vi är ganska nöjda med att vi ligger nå-

gorlunda i fas. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Gunnar Jansson 

Tack, herr talman! Det var riktigt uppfriskande med en dylik presentation 

från miljöminister Sjögren som representerade högklassig straffrättslig teori, 

som naturligtvis pekade på väsentliga lagstiftningstekniska finesser på detta 

område. Då tänker jag naturligtvis på fenomenet samfundsbot och juridiken 

kring den strafformen. Låt mig först konstatera att samfundsbot som påföljd 

här är helt nödvändig när vi tänker på detta oerhört viktiga område inom mil-

jövärnet och miljöskyddet. Vi också vet hur det fungerar i den praktiska verk-

ligheten ute i samhället. 

Vi märkte också att samfundsboten som fenomen har fungerat hyggligt så 

här långt i Finland. Som alltid inom straffrätten brukar man skilja normernas 

preventiva effekt och repressiva effekt. Här kan man nog tro att förekomsten 

av hot om samfundsbot i sig har en betydande preventiv verkan. 

När man sedan kom till avdelningen påföljd i efterhand till följd av en 

överträdelse så redovisade ministern också hur det har fungerat i praktiken. 

Det här är någonting helt nödvändigt för oss i vår landskapslagstiftning.  
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Då kommer jag in på den andra frågan; hur det förhåller sig med lagstift-

ningsbehörigheten. Framställningen representerar högklassig juridik. På si-

dorna 8-9 finns det en kompetent bedömning av behörigheten och hänvis-

ningen till införandet av ordningsbot.  

Jag väl ihåg att på 1980-talet kunde den åtgärden genomföras tämligen 

smärtfritt just för att det var frågan om ett ekonomiskt straff.  Vid tiden för 

den gamla självstyrelselagens giltighet, som det framgår av framställningen, 

så infördes det en ny ordning 1993. Jag ansluter mig till bedömningen i fram-

ställningen att sett som en helhet, för att detta samhällsskydd ska fungera 

också inom straffrättens område, så är det nödvändigt att behörigheten be-

träffande samfundsbot just regleras på det här sättet.  

I det sammanhanget vill jag, och det hör till min skyldighet, att påpeka en 

specialitet som sammanhänger med behörighetsfrågan. Om vi helt och hållet 

vänder på framställningen och kommer till bilagorna sidan 6, sista lagförsla-

get paragraf 17. Där har vi fortfarande bestämmelser i landskapslagstiftning-

en om frihetsstraff. "En bärande princip när den nuvarande grundlagen för 

Finlands skrevs och trädde i kraft var att samla alla påföljder som kunde 

leda till frihetsstraff i strafflagen. Men eftersom den allmänna strafflagen 

tillhör rikets behörighet så är det i självstyrelsesystemet nödvändigt att 

fortsättningsvis kunna föreskriva om frihetsstraff i landskapslagstiftningen 

som påföljd i en aktivitet under lagtingets behörighet." Det här låter lite teo-

retiskt. Men jag delar den synen att vad här gäller omfattningen av lagtingets 

straffrättsliga behörighet ska man följa självstyrelselagen och inte den all-

männa strafflagen. Också här finner jag att framställningen har träffat rätt. 

Jag vill avsluta, herr talman, med en liten detalj men den är ganska viktig. 

Det är första lagförslagets paragraf 30a på sidan 15, dvs anmälan av överträ-

delser. Vi har i dagarna två debatterat fornminnesförvaltning. Det hörde inte 

till den debatten att gå in på frågan om huruvida man ska agera som man har 

gjort. Men den här principen som framträder i paragraf 30a är precis en så-

dan som följer av den förvaltningslag för Åland som trädde i kraft 2008. När 

en tillsynsmyndighet utövar sin offentliga makt som tillsynare och en tanke 

om lagbrott uppkommer så ska man alltid bereda part tillfälle att yttra sig, 

bemöta och kommentera i ett förvaltningsrättsligt förfarande. Man ska ges 

tillfälle att bli hörd. Nu framgår det inte av denna 30a paragrafen att så skulle 

ske här, och det ska det inte heller göra, för hörande regleras i förvaltnings-

lagstiftningen. Som jag ser det är det här ett öppnande också i rätt riktning nu 

i denna speciallag om miljöskydd, men landskapsregeringen utövar tillsyn i 

många andra aktiviteter än enbart miljöskydd. Den här principen tror jag 

också att så småningom kommer att kunna inympas i annan organisk lag-

stiftning.  

Avslutningsvis, herr talman, av hänsyn till tidtabellen så är det nog klokt 

att vi försöker handlägga denna framställning utan dröjsmål. Jag erfar från 

utskottets sida att beredskap för det finns. Det är mycket bra, tack så mycket. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det var fina ord av vtm Gunnar Jansson. Som miljömi-

nister ser jag att det här direktivet har stora konsekvenser för miljöpoli-

tiken i Europa.  
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Beträffande de här fina orden om juridiken och framställningens upp-

lägg så är det lagberedaren Diana Lönngren och miljöbyråns chef He-

lena Blomqvist som ska ha en den erkänslan, inte jag.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack, herr talman! Då kan man kanske tänka sig att miljöministern för-

medlar min uppskattning över produkten. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det brukar jag också göra. Jag tycker att politik ofta är så 

fruktansvärt negativt och icke konstruktivt. Alla positiva saker brukar 

jag försöka förmedla efter bästa förmåga och det behöver tjänstemännen 

inom förvaltningen får höra också. Jag garanterar att jag förmedlar det.  

Tredje behandling 

4 Godkännande av bestämmelser i konventionen om ömsesidig handräckning i skatteä-

renden 

Lagutskottets betänkande (LU 10/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 8/2010-2011) 

Först tillåts allmän diskussion och därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till 

det i presidentens framställning ingående förslagen eller vägra ge sådant bifall. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

De i presidentens framställning ingående lagförslagen samt förslaget till förordning fö-

reläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt bifall till försla-

gen. 

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 

5 Godkännande av protokollet om ändring av konventionen om ömsesidig handräck-

ning i skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 11/2010-2011) 
Republikens presidents framställning (RP 9/2010-2011) 

Först tillåts diskussion och därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till det i pre-

sidentens 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 

6 Ny blankettlag om fordon 

Lagutskottets betänkande (LU 12/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 7/2010-2011) 
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I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och därefter fö-

reläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs lagförslaget för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behand-

ling 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 

7 Lag om ekodesign och energimärkning 

Näringsutskottets betänkande (NU 3/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 6/2010-2011) 

Samma förfarande gäller som vid föregående ärende.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs lagförslaget för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behand-

ling 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 

8 Ändring av djurskyddslagen 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 8/2010-2011) 

Samma förfarande gäller som vid föregående ärende.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs lagförslaget för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behand-

ling 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 Utkomstskydd och arbetsmarknadsservice 

Näringsutskottets betänkande (NU 2/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 3/2010-2011) 

Samma förfarande gäller som vid föregående ärende.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs först förslaget till landskapslagen om ändring av landskapslagen om tillämp-

ning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa för antagande i tredje 

behandling.  

Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är 

avslutad.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om arbetsmark-

nadspolitisk verksamhet för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje be-

handling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  
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Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Lagtinget har i enda behand-

ling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

10 Luftkvalitet 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 9/2010-2011) 

Samma förfarande gäller som vid föregående ärende.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs lagförslaget för antagande i tredje behandling.   

Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är 

avslutad.  

Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Lagtinget har i enda behand-

ling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 

Enda behandling efter bordläggning 

11 Fornminnesförvaltning 

Landskapsregeringens svar (S 1/2010-2011-s) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. spörsmål (S 1/2010-2011)  

Ärendet bordlades 25.1.2011. Först tillåts fortsatt diskussion. Under diskussionen kan 

det väckas förslag om hemställan till landskapsregeringen. Förslaget ska samtidigt 

skriftligen överlämnas till talmannen.  

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 ytterligare en gång om lagtinget så beslu-

tar.  

Diskussion. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Med tanke på gårdagens diskussion så måste jag ta fram map-

pen vad gällde det här ärendet och titta lite närmare på det. En sak som jag 

inte tycker att kom fram i debatten men som är en verkligt god sak det är ju 

att Åland är fyndrikt vad gäller fornlämningar. Det var positivt med Cham-

pagnefyndet och vad det har inneburit för Ålands del. De fornminnen vi har i 

form av krukskärvor, benbitar och annat från svunna tider är ju en ännu 

större och mera värdefull skatt.  

Vi ska också komma ihåg att vi har en stor andel markägare som inte alls 

har några problem med att det finns fornminnen på deras marker. De är 

stolta, glada och ganska tysta.  

Sedan finns det ett problemområde, en konflikt som funnits och eskalerats 

ända sedan 70-talet. Jag vet inte var det började men kanske det var med 

dessa mytomspunna provgropar. 

Min erfarenhet att man ska ta itu med problem omedelbart och inte låta 

åren gå och problemen växer till sig. 

När det här var aktuellt för 35 år sedan då var nuvarande vicetalman Gun-

nar Jansson kanslichef i landskapet och kunde alltså ha löst frågan redan då. 

Kanske det var där redan som den gemensamma berättelsen började som in-
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nefattar nuvarande vicetalman Gunnar Jansson och markägarna i Lång-

bergsöda. 

Jag var knappt född när detta skedde och ingen av de nuvarande tjänste-

männen på museibyrån har kunnat ansvara för saker som hände då.  

Under senare år har jag dock närmare kunnat följa den här frågan. Särskilt 

var den aktuell från åren 2004 och framåt. Dåvarande minister Lasse Selan-

der hade frågan om Glamilders på sitt bord och därpå följande regering fick 

överta ärendet. Vtm Gunnar Jansson fungerade då som juridiskt ombud för 

markägaren och det var honom vi inom landskapsregeringen fick sitta med 

på andra sidan bordet och förhandla. 

Affären slutade enligt min mening inte så bra. Jag tog avstånd ifrån den 

skulle lösas på det sättet och jag som kulturminister ville inte ta ansvar för 

den lösningen. Den affären ligger nu som ett prejudikat inför framtiden. 

Landskapsrevisorerna noterade efteråt att affären var mycket ofördelaktig 

för landskapet och att förlikningsavtal av den här typen bör undvikas. 

Efter detta kom ett initiativ från oppositionen i lagtinget med nuvarande 

finansminister Mats Perämaa som första undertecknare. Jag tror inte att 

vicetalman Gunnar Jansson motsätter sig om jag påstår att han hade en stor 

roll i att ta fram den lagmotionen.  

Jag ansåg inte att lagtinget skulle anta lagmotionen utan att frågan skulle 

gå via lagberedningen som vanligt. Samma åsikt har vi nu hört när det gäller 

finansförvaltningslagen. Det ska inte stiftas lagar i stora utskottet. Men det 

gick bra, alldeles utmärkt den gången. Det är naturligtvis mycket bättre om 

lagframställningarna tas fram av landskapsregeringen och lagberedningen så 

att det blir så korrekt som möjligt och där man också kan göra konsekvens-

bedömningar.  

Framförallt borde man inte ha gjort frågan så här stor, en omregistrering 

av fornminnen ända sedan 1500-talet har krävt mycket arbetet, tid och resur-

ser. Museibyrån har fått lägga annat åt sidan under de här åren för att kunna 

jobba med frågan. Den projektledare som vi under min tid anställde som en 

följd av att lagtinget antog lagmotionen skulle jobba i två år. Vad jag vet så är 

tjänstemannen i fråga ännu kvar och den här processen är kanske inte ens 

halvvägs ännu.  

Politiskt har frågan legat ganska stilla det sista året, museibyrån och lagbe-

redningen hävdar att de var klara redan 2009. Likaså det ”hörande”, som mi-

nister Lundberg talar om att ha pågått sedan 2009 till dags dato, det förstår 

jag inte. Jag vet inte om det är något politiskt hörande eller någon typ av för-

handlingar.  

Nu står nästa konflikt på agendan om Långbergsöda. Vad ska landskapsre-

geringen göra då? 

Att börja den här omregistreringen av samtliga fornminnen var som att 

öppna Pandoras ask. Särskilt efter att Glamildersaffären var ett faktum. Min 

uppfattning är att det väntar domstolsprocesser. 

Kanske det är bäst så, att föra saker till slut i domstol. De gånger som den 

här saken har tagits upp så har det gått väldigt mycket enligt landskapets roll. 

Senast var nuvarande vtm Gunnar Jansson involverad i att föra frågan om 

provgroparna till prövning i högsta domstolen. Det var 2007, om jag minns 

rätt. Då avfärdades ärendet och lämnades utan åtgärd. Det kanske säger en 

del om frågans juridiska relevans. Det arbete som nu pågår så måste man nog 

kalla mera av politisk relevans.  
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Så min slutsats med tanke på historieskriningen är att vicetalman Gunnar 

Jansson måste vara öppen med sina kopplingar i den här affären. Företräder 

han fortfarande markägarna i Långbergsöda och deras intressen eller föret-

räder han Ålands folk? Företräder han alla åländska medborgare och skatte-

betalare i den här frågan eller en enskild grupp markägare? 

Om jag var lantrådet Viveka Eriksson skulle jag mycket noga överväga 

lämpligheten i att ha med vicetalman Jansson i den samrådsgrupp som nu 

ska föra frågan vidare.  

Vicetalman Gunnar Jansson har otvivelaktig stor auktoritet, både juridiskt 

och politiskt. Man måste vara försiktig i hur man använder sig av denna makt 

och auktoritet. Min bild är att man nu använder sin position som represen-

tant för Ålands folk för att öppna dörrar och lagrum för ett särintresse, en 

särskild grupp. I min värld är det två roller som med trovärdighet och objek-

tivitet inte kan förenas. 

Slutligen vill jag säga att alltid när den här frågan diskuteras så sägs det 

saker tjänstemän som har varit involverad i fråga på ett litet förklenande sätt 

och tilltron till deras kompetens och professionalitet ifrågasätts väldigt starkt. 

Jag skulle vilja hävda att i den här frågan är ingenting svart eller vitt. Musei-

byrån har säkert begått misstag under årens lopp. Fornminnesförvaltning på 

70-talet fyllde givetvis inte de krav som man kan ställa nu och där finns sä-

kert saker som man behöver uppdatera och modernisera.   

Under min tid i landskapsregeringen var min bild den av tjänstemännen 

på museibyrån att den politiska misstro som har funnits i åratal mot det ar-

bete som de utför har gjort att de har blivit mycket exakta i sina ärenden. De 

har sett till att följa lagar och regelverk in i minsta detalj. Jag upplevde nog 

under min tid att tjänstemännen på museibyrån kanske var de som med den 

största exaktheten föredrog sina ärenden. De hade också med åren blivit 

ganska juridiskt kunniga.  

Jag tror att man behöver vara försiktig med hur man uttalar sig kring deras 

kompetens och professionalitet. Det här är inte några lätta frågor.  

Som tur är finns det också andra organ att höra om man är osäker på sin 

egen uppfattning. När det påstods att det stred mot grundlagen eller det stred 

mot det ena och det andra så prövades det flera gånger under förra mandat-

perioden hos museiverket och jord- och skogsbruksministeriet. Det begärdes 

in olika utlåtanden. 

Jag får säkert anledning att återkomma. Tack, herr talman. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Det är tydligt att vi för andra dagen i rad ska få höra 

lite historisk faktabeskrivning. Fixeringen av vicetalman Gunnar Jans-

sons person tycks fortsätta.  

Jag vill upprepa det som jag sade igår. Jag tycker att det är bra att vi 

har en politiker som idag har säte i detta parlament och som har intres-

serat sig för den här brännande frågan. Frågan är brännande i och med 

att den inte har hanterats på, enligt centergruppen, ett helt korrekt sätt 

ifrån museibyråns sida. Vad gäller tjänstemännen så har den hårdaste 

kritiken riktats från oppositionen angående hanteringen. Där får man 

kanske inom oppositionslägret föra den polemiken vidare. 

När det gäller Gunnar Janssons person så måste vi komma ihåg att 

1970-talet gav anledning till en utredning om hur man skulle hantera 
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Långbergsöda med omnejd. Den utredningen verkställdes sedan aldrig 

på politisk nivå. Där har vi dagens problematik. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag beklagar om det uppfattas som det fokuseras på vicetalman Gunnar 

Janssons person. Det är nog frågan om hans funktion i detta som jag 

ifrågasätter. Vicetalmannen har ju all rätt att i egenskap av juridiskt 

ombud fungera som det, vilket han har gjort under årens lopp. Men just 

nu är det svårt att veta på vilken sida vicetalmannen står. Är han fortfa-

rande i någon mån talesman för ett särintresse? Eller är han en repre-

sentant för Ålands folk som ska tillgodose att skattemedel prioriteras 

och används på bästa sätt för alla ålänningars bästa? Jag tycker att det 

vore viktigt att få det klart. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Vi kan väl se ltl Gunells anförande som en linjedragning från den social-

demokratiska gruppens sida. Det betyder att man vill slå fast en skilje-

linje mellan de markägare som har fornlämningar på sina områden och 

Ålands folk i övrigt. Det är en absurd uppdelning.  

Som jag försökte understryka igår så har vi ett gemensamt intresse. 

Markägarna har med sin stolthet sagt att man har fornlämningar som 

man vill ta ansvar för. Men tidigare landskapsregeringar och lagting har 

ju misslyckats att skapa ett system som är hållbart. Det är ju det som 

bland annat vicetalman Gunnar Janssons insatser har syftat till, att få 

klarhet i hur man ska kunna skydda fornlämningar, men på ett rimligt 

sätt så att de som bor och verkar i de här bygderna också ska kunna bo 

kvar och inte tvingas lämna sina gårdar.  

När ltl Gunell redan igår frågade på vilken sida vtm Gunnar Jansson 

står på, så var det faktiskt lite ansvarslöst att uttala den typen av åtskill-

nad.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Den här frågan är inte lätt. Om jag minns rätt så har nog centerpartiet 

suttit vid makten alla dessa år ända sedan 70-talet och gör det fortfa-

rande. Just nu ligger frågan i händerna på en kulturminister med den 

partibeteckningen. Jag tyckte igår att kulturministern hade ett väl av-

vägt och bra anförande. Det handlar om att komma till mera exakthet 

vad gäller information och dialog. Jag tror inte det räcker med det. Det 

ska nog till annat för att få den här frågan löst. Det är nog av mera eko-

nomisk art. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det var väldigt mycket personfixering. Frågan gäller hur 

man ska kunna samordna, samverka och balansera olika intressen. Dels 

intressen för fornlämningar och dels att man ska kunna använda mark-

tillgångarna på ett vettigt och rimligt sätt i det moderna samhället.  

3 § i självstyrelselagen säger att alla som är här representerar Ålands 

folk. Det är ett uttryck för ett allmänt intresse. Vad man gör privat och 

vilka vinningar man har är en helt annan sak. Om det är till massmedia, 
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juridiska processer, konsultverksamhet eller företag, det har inte med 

detta att göra. Det här är parlamentet och här ska vi dra upp riktlinjer-

na.  

Då vill jag fråga ltl Gunell om sakfrågan; är det bra att landskapsrege-

ringen nu gör en förordning, att man går igenom registreringarna och 

att man försöker få ett samråd kring de här frågorna? 

Ltl Camilla Gunell, replik 

 Vad jag förstår så gör ju landskapsregeringen nu så gott man kan i en-

lighet med den lag som togs i lagtinget 2006. Hela det här spörsmålet 

handlar om varför det går för långsamt och varför man fortfarande inte 

har löst, kommit till skott och slutfört den här om registreringen. Det 

bedömdes 2006 att det skulle ta två år. Jag varnade för den här lagstift-

ningen. Jag ville inte ha den här förändringen, jag ville särskilt inte att 

det skulle gå till på det sättet som det har gått till.  

Jag kan dela den generella målsättningen att privata markägare och 

fornminnen ska kunna samverka, absolut. Jag är av den uppfattningen 

att man som privat ägare både ska kunna ha fornminnen på sin mark 

och man ska också kunna äga kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Då är ju det viktigt att man försöker hitta konstruktiva 

lösningar på den problematiken. Jag tror inte att vtm Gunnar Janssons 

tidigare juridiska engagemang i frågan är det som gör att det går lång-

samt. Det är en svår problematik när alla som har fornlämningar på sina 

tomter inte är överens med myndigheten. Då måste man gå lagstift-

ningsförordningsvägen och får det här genomfört.  

Vi ska också i det här fallet tänka historiskt på den insats som musei-

folket har gjort med Mats Dreijer i spetsen. Det har tagit många, många 

år att får det gjort. Det är en rikedom som vi har förvaltat väl hittills och 

jag tror att man kommer att göra det i fortsättningen. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tycker det är komplicerat att blanda roller. Att företräda juridiskt 

och sedan har man ett politiskt ansvar när man sitter i den här salen. 

Jag tycker att det finns fog för lantrådet att fundera över om vtm Gunnar 

Jansson i sin nuvarande roll kan stå fristående och objektiv från de 

kopplingar och roller som han tidigare har haft. Han var så otroligt in-

volverad i den här frågan från markägarnas sida. Nu ska han i sätta sig 

på andra sidan förhandlingsbordet. Jag skulle överväga om detta var 

korrekt. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gunnar Jansson, replik  

Tack talman! Spörsmålet första undertecknare brukar hänvisa till lag-

tingsordningens paragraf 9 som innehåller ett förbud mot imperativt 

mandat. Det gör han alldeles rätt i. Vi är här för att företräda Ålands folk 

enligt 3 § självstyrelselagen och skall göra det som rätt och sanning bju-

der. Jag är naturligtvis rörd över kollegans Gunells omsorg om min 
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enkla person, men jag kan frånse från den och jag följer lagtingsord-

ningen.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det här är ju inte första gången som den här sammanblandningen av 

roller är uppe för diskussion vad gäller vtm Jansson och frågan om 

Långbergsöda. I ett utlåtande som gjordes 2006 till högsta förvaltnings-

domstolen lyfte landskapsregeringen redan då det komplicerade i att 

vtm Gunnar Jansson på 70-talet var engagerad i frågan som kanslichef 

och efter det sedan hade en annan roll, dvs som ombud för markägarna i 

Långbergsöda gentemot landskapsregeringen. Så att påstå att det inte 

finns ett problem här, jag tycker att det är ganska uppenbart. Det borde 

åtminstone vara transparent om hur det förhåller sig.  

Vtm Gunnar Jansson, replik  

Herr talman! Det jag gjorde på 70-talet var att, i min dåvarande egen-

skap, medverka i en process enligt vilken de här frågorna skulle bringas 

till en lösning efter det nyskiftet som förrättats där i bygden. Det är rik-

tigt. Detta ledde till en framställning till dåvarande länsstyrelse om fast-

ställande av gränser för skyddsområdena för fasta fornlämningar. Den 

åtgärden föll och strax därefter blev jag vald till ledamot av Finlands 

riksdag så jag kunde alltså inte fortsätta med den processen, vilket jag 

beklagar. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

När man tittar tillbaka tycker jag nog att vtm Jansson har spelat på en 

arena här med både juridiska och politiska redskap i handen. Nu undrar 

jag vilket redskap han använder i den här situationen?  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag vill erinra ltl Gunell om att det inte bara är markägare 

i Långbergsöda som har problem. Jag tycker det är onödigt att fokusera 

på dem, som om bara de skulle vara aviga när det gäller skyddet av 

fornminnen. Det är ju ingalunda så. Jag är själv en av de 1362 markä-

gare som har accepterat det som man har beslutat. Men, nog inser jag 

också att det blir problem. Jag har nog upplevt begränsningar på grund 

av det här. Det är begränsningar som ingalunda är så stora som i Lång-

bergsöda därför att i Långbergsöda har man väldigt mycket fornminnen 

och följaktligen flera problem. Jag tycker att man ska vara lite mera 

schysst mot samtliga markägare. Det är ju nu som vi ska försöka lösa det 

här och inte bara försöka hitta syndabockar bland markägarna. Det 

tycker jag att är fel. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag håller med om det. Det är viktigt att lösa det här. Jag tycker att man 

ska lösa det enligt en princip som här har uttalats många gånger. De här 

storheterna ska gå att förena, att vara markägare och ha fornlämningar. 

Det är inte bara fornlämningar som är en begränsande faktor för en 

markägare. Det kan finnas skyddsvärda växter. Som skärgårdsbo upple-
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ver man hela självstyrelsesystemet som kraftig begränsning vad gäller 

försäljning av mark osv. Det finns oerhört många begränsningar för 

markägare. Det löses i alla fall på andra ställen i världen, ofta med rätt 

så små ekonomiska ersättningar. Det har väl också under årens lopp be-

talats ut en del ersättningar. Man har försökt. När jag tittar historiskt 

tillbaka så tycker jag att man har försökt hitta lösningar i 30 år. Den 

slutgiltiga, för alltid varande, lösningen har man ju inte kommit på 

ännu.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Nej, man har inte kommit fram med en lösning ännu. Men 

det är just det som landskapsregeringen håller på med. Igår hörde vi 

också många konkreta förslag på hur man går vidare. Jag tycker vi ska 

sikta in oss på det och inte på vad som har varit och vem som eventuellt 

har behandlat något ärende fel. Jag har själv varit kulturminister i fyra 

år och jag insåg mycket väl de problemen. Jag gjorde säkert några 

dumma beslut också i den frågan. Även om det inte var alltför mycket 

aktuellt då så förstod jag ändå. Det är alldeles klart att problematiken 

har vuxit under de här åren. Därför måste vi göra något nu så att alla 

kan leva och bo överallt, oberoende om man har fornminne, vill sälja sin 

tomt åt någon icke ålänning eller vad det nu är som man vill.   

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tror att alla förstår problematiken. Jag tror att väldigt många har 

med mycket god vilja och goda ambitioner jobbat med den här frågan. 

Jag önskar landskapsregeringen och samrådsgruppen lycka till. Jag 

hoppas den här frågan inte följer med i flera mandatperioder.  

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Det som kom upp i det sista replikskiftet håller jag med om. Ltl 

Gunell sade att det finns ett problemområde i landskapet Åland och det är 

Långbergsöda. Jag har, sedan den här debatten började, fått ca 20 telefon-

samtal. Det är ganska ovanligt att man får så mycket påstötar. Samtalen har 

kommit från Eckerö, Finström, givetvis kommit från olika håll i Saltvik och 

samtal har också kommit från Jomala. Det finns nog inte bara ett problem-

område. Det är att förenkla den här problematiken.  

Jag noterade också att ltl Gunell riktade sig till vicetalmannen och frågade 

om han företrädde Långbergsödaborna eller Ålands folk. Enligt mina geogra-

fiska kunskaper så borde Långbergsöda också höra till Åland, så det borde 

vara samma sak. Jag kan hålla med om en sak som ltl Gunell säger, det före-

faller som vtm Gunnar Jansson den här gången har hamnat på så pass många 

stolar så inte ens han klarar av att sitta på dem.  

Jag kunde inte hitta något sakmotiv till att regeringspartierna med allt våld 

ville få bort det här ärendet från bordet så fort som möjligt. Vi hade ju en om-

röstning igår om vi skulle bordlägga ärendet till den 7 mars, som vi önskade, 

så att landskapsregeringen faktiskt skulle kunna klä sina ord i handling, när 

man pratar om att man har gjort ett gediget arbete. Vi ville bordlägga ärendet 

till den 7 mars, men vtm Jansson med flera valde att ägna sig åt maktspråk. 
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Man ville få bort det här så fort som möjligt från lagtingets bord. Det tyder 

nog ändå på en viss nervositet. Det kan jag hålla med om.  

Det pratades, främst från utbildningsministern, om det gedigna arbete och 

hur noggrant och bra man har skött det här ifrån museibyråns sida. Jag vill 

hänvisa till genomgången av det här ärendet i stora utskottet, nu är inte nå-

gon av de liberala ministrarna här som var med i stora utskottet. Det hävda-

des ifrån museibyråns sida att det var ganska enkelt att få över landskapsre-

geringens fornminnesregister till fastighetsregistret. Det sades faktiskt att det 

bara var en knapptryckning. Det var datoriserat. Vi gick vidare i hörandet av 

sakkunniga. Det konstaterades att det här registret inte var datoriserat utan 

det var någon typ av kortregister. När vi gick ännu djupare i ärendet så kom 

vi underfund med att det här registret var så pass dåligt och det var uppgjort 

på så pass godtyckliga grunder att allt måste göras om ifrån början. Det blev 

sedermera lagtingets beslut.  

Ansvarig minister sade igår att invånarna, som hon försöker övertyga uppe 

på läktarna, i Långbergsöda känner otydlighet och ovisshet när det gäller de 

här frågorna. Hon menade att lagstiftningen inte passar in. Lagstiftning 

måste göras om. Men det är inte på det sättet. Lagstiftningen är okej, den blev 

väldigt tydlig 2006. Det stora problemet är att man inte följer lagen. Musei-

byråns tjänstemän tar sig rättigheter som inte finns. Det finns inte laglig 

grund för det. Jag frågade flera gånger av ansvariga ministern; på vilka grun-

der kan man agera på det här sättet? Hur kan man muntligen säga åt markä-

gare att man får hugga men man får inte köra ut. Det är ju en omöjlighet. På 

vilka grunder, minister Lundberg, kan man vid lantmäteriförrättningar hävda 

att det finns fornminnen här? Det förs in i fastighetsregistret. Unga männi-

skor får servitutet med sig på sig sina tomter för all framtid, utan att de in-

venteringar som har gjorts finns på kartmaterial. Det hävdas det att det finns 

fornminnen på godtyckliga grunder, enligt mitt förmenande.  

Det finns sommarstugetomter runt om på Åland. Bl.a. en fastighetsägare 

tog kontakt med mig. År 2007 har man skickat brev till landskapsregeringen 

och man har överhuvudtaget inte fått ett svar ännu. Jag har förstått att ansva-

riga ministern har varit ute på ort och ställe och försökt reda upp också det 

fallet. Men man har inte fått ett skriftligt svar och man har inte fått något be-

sked ifrån landskapregeringen sida. 

Det har varit intressant för mig att följa de kartor och inventeringar som 

har gjorts över fornminnena när man ser hur de har växt under årens lopp. 

Jag blir ganska fascinerad hur pass stora möjligheter stenåldersmänniskorna 

hade att titta in i framtiden. De bosättningarna som man hade har precis 

passat in där fastighetsgränsen går nuförtiden. Jag är imponerad av det, att 

man kunde veta att här kommer det efter tusentals år att dras hastighets-

gränser så vi håller oss här. Med det menar jag att man har dragit gränserna 

på relativt godtyckliga grunder. Jag förstår inte hur det kan komma sig att 

man kan agera på det sättet. 

Nu hävdar man ifrån landskapsregeringens sida att man måste ha en för-

ordningsfullmakt. Jag frågade igår; varför? Varför behöver man denna för-

ordningsfullmakt? Ja, det var för att man skulle kunna klargöra vad detta re-

gister behöver innehålla. Men det finns ingen sådan förordningsfullmakt i la-

gen. Det var heller aldrig lagstiftarens mening att det skulle behöva vara nå-

gon förordning för att fastslå detta. Jag ser det enbart som ett sätt att försöka 

få tiden att gå.  
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Vi gick igenom flera paragrafer igår. Låt mig uppehålla mig en liten stund 

vid paragraf 12. Märkväl, paragraf 12 har funnits ända sedan 1999. Det gjor-

des inte någon ändring i den i stora utskottet. Det är ju själva grunden för det 

här resonemanget. Tittar vi på paragraf tolv så sägs det så här: ”avslås en an-

sökan om att rubba eller täcka över en fast fornlämning som orsakat sö-

kanden olägenhet som inte är ringa har sökande rätt till full ersättning av 

landskapets medel om uppgift om fornlämningen inte var införd i land-

skapsregeringens register för fasta fornlämningar när den påträffades.” 

Jag frågar då landskapsregeringen; var står vi idag? Har vi ett sådant regis-

ter? Eller har vi inte ett skydd för fornlämningarna enligt den här paragrafen? 

Jag menar att man inte har det. Det finns inte något register. Det är det som 

man säger nu. Från det att man informerade stora utskottet att det bara var 

en knapptryckning så skulle man föra över fornminnesregistret till fastighets-

registret till att vi kom ner till något sorts kortregister och så kom vi fram till 

att det här är så dåligt att allt måste göras om ifrån början. Tittar man på den 

här paragrafen som jag hänvisade till så sägs det; ”om uppgifter om fornläm-

ningen inte var införd landskapsregeringens register för fasta fornläm-

ningar när den påträffades”. Var vänlig, minister Lundberg och svara på hur 

landskapsregeringen ser på det här. Vilket skydd har fornlämningarna idag? 

Herr talman! Jag nämnde också igår övergångsbestämmelserna i lagstift-

ningen. I sista meningen säg det så här: ”registreringsförfarandet enligt 

denna lag ska beträffande varje fastighet inledas inom två år från denna 

lags ikraftträdande”. Vi pratar om 2006. Våren 2008 började man skicka ut 

brev, där man hoppade över det första steget att informera fastighetsägarna. 

Man får inte kritisera förvaltningen. Men jag kan ändå inte begripa, när vi 

alla vet hur inflammerat detta ärende har varit, att man inte ens följer lag-

stiftningen, utan man börjar skicka ut brev och meddelar fastighetsägarna att 

de här fornlämningarna har vi registrerat, istället för att ta kontakt.  

Det ledde till ett spörsmål. Vi har hela tiden ifrån oppositionens sida knuf-

fat landskapsregeringen framför oss i den här frågan. Det gjorde vi 2008. Då, 

minister Lundberg, medgav landskapsregeringen skriftligt att de hade gjort 

fel och de hade inte följt lagstiftningen. Igår sade minister Lundberg att hon 

inte kände igen ett ord av det som jag sade i mitt huvudanförande.  

Jag har ett brev framför mig som jag har fått och som gick ut senare när 

man började dra det här på rätt bog. Då skrev man så här; ”Ålands lagting 

beslöt i september 2006 att göra en ändring i 2 § i landskapslagen om 

fornminnen. Enligt ändringen ska varje fastighetsägare få tillfälle att bli 

hörd innan fornlämningen antecknas i registret”, det som man glömde tidi-

gare. Den här markägaren har 13 områden, de facto betydligt flera p.g.a. att 

det är indelat i A, B och C-områden. Det är en ganska komplicerad skrift att 

ta ställning till. Framförallt när man tittar på kartorna är det nästintill en 

omöjlighet att få reda på var fornminnena ligger sist och slutligen.  

Den här fastighetsägaren gav ett ganska intressant svar.  Han säger på väl-

digt sakliga grunder att han ställer sig kritisk till det här främst vad gäller 

kartmaterialet, skala och avsaknaden av arealuppgifter. Kartmaterial och till 

fornlämning hörande text överensstämmer inte i flera fall, tyvärr är det så. 

Det sägs också; ”de rektangulära figurerna representerar inte de faktiska 

gränserna för fornlämning. ”När man tittar i inventeringarna från 1975, hur 

är det möjligt att ett litet, litet område som är angett som fornminne att de 

bara växer och växer för varje gång. Av någon egendomlig anledning stannar 
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de bredvid fastighetsgränserna, enligt fastighetsregistret. Jag tycker det är 

rätt skrämmande egentligen. Jag är nog inte så fascinerad sist och slutligen 

när det kommer till kritan.  

Herr talman! Jag vet att jag har pratat länge igen. En sak som är intressant 

är det som anges som fornminne, markägaren säger, märkväl det är ord mot 

ord, att det torde vara en kolbränningsgrop som varit i användning på 1940-

talet och det andra är grunden till en smedja daterad på 1900-talet. 

Det är, värderade landskapsregering, fortfarande för mycket godtycke i den 

här hanteringen. Det har gått fem år nu sedan stora utskottet försökte få ord-

ning på det här och som lagtinget sedermera omfattade, men problematiken 

bara fortsätter. 

 Jag vill avsluta med det som jag sade inledningsvis; det finns inte bara ett 

problemområde på Åland. Det finns väldigt många problemområden som rå-

kar innehålla fornminnen.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det här är ett synnerligen komplicerat ärende. Det är 

flera faktorer som spelar in. För det första, vi har markägarna som har 

fornlämningar på sina marker. De flesta kan vara stolta och glada över 

det och tycker att det inte är något stort problem. Naturligtvis blir det ett 

problem när det är i den omfattningen att man inte kan leva ett normalt 

liv och man känner sig trängd och instängd.  

Det andra är att hur vi hanterar fornlämningarna. Det är också viktigt 

att man tar hand om dem och sköter om dem. Det är en del av vårt kul-

turarv. Vissa säger att kulturen visar hur man tar hand om de döda, men 

det har också stor betydelse hur vi bryr oss om detta. Det är viktigt att vi 

politiskt visar att vi bryr oss om det.  

För det tredje, vi har väldigt lite pengar för att ta hand om dem. An-

nars skulle det inte vara ett stort problem. Det här ska man försöka 

kompromissa om. Jag tycker att kulturministern har tagit det på allvar. 

Hon jobbar stenhårt med de här frågorna och går vidare med dem. Hon 

har gett bra svar här i salen.  

Angående bordläggningen av det här ärendet så ifrågasätter jag att 

man visar maktspråk. Det fanns inga flera kvar på listan. Det var färdigt 

diskuterat. Man kan återkomma med ett nytt spörsmål om man har 

problem. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det får man väl säkert göra. Det var ju faktiskt så att vi ifrån opposition-

ens sida försökte hjälpa landskapsregeringen igen lite på traven genom 

att ge dem lite mera tid att ägna sig åt det som man beskriver som gedi-

get arbete, ltl Mattsson.  

Det sägs i stora utskottets betänkande så här; ”det finns ingen orsak 

att försämra skyddet för fasta fornlämningar men lagstiftningen be-

höver kompletteras för att tillgodose fastighetsägarnas berättigande 

och grundläggande rättigheter på ett bättre sätt”. Det är det som är 

pudelns kärna, ltl Mattsson. Det stora problemet är att inte landskaps-

regeringen och dess förvaltning följer lagen. Jag har funderat länge på 

varför man inte gör det. Kanske vi fick ett svar av ltl Åke Mattsson när 

han säger att det inte finns pengar för det här. En förvaltning måste följa 
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lagstiftningen. Om det inte finns pengar så får man se till att det finns 

pengar eller att man ändrar lagstiftningen. Men man kan inte bara 

skjuta saker och ting framför sig, om det är som ltl Mattsson tror att det 

inte finns pengar. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Ett förtydligande, när jag pratar om att det inte finns 

pengar så finns det inte pengar i landskapet. Vi skär ner på ÅHS, vi skär 

ner på alla områden och vi har inte obegränsat med pengar som vi kan 

spendera på olika saker. I så fall skulle det gå ganska enkelt att lösa det 

här, tror jag. Man skulle kunna ge den ersättning som en markägare an-

ser att man behöver ha för de här inskränkningarna. Jag vet inte om ltl 

Eriksson är beredd att skära ner och ta de pengarna från skärgårdstrafi-

ken, ÅHS eller någon annanstans ifrån och betala bort fornlämningar. 

Eller hur ska man lösa problemet? Det här måste man titta på och kom-

promissa. Man jobbar med de här frågorna. För närvarande gör man ett 

bra jobb. Att gräva ner sig 10 år tillbaka eller 40 år eller hur länge ska 

man hålla på älta och gräva i det här? Man vill fortsättningsvis hålla på 

att älta och gräva i det här. När oppositionen ville fortsätta sade vi okej, 

nu har vi pratat om det här. Man har haft sin debatt, man har fått säga 

sitt och det är okej. Vill man komma igen med ett annat spörsmål så 

kom senare då. Jag tror inte att någon är betjänt av att vi ska älta detta 

en gång till. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag noterar hela tiden att regeringspartierna vill få bort det här ärendet 

från bordet så fort som möjligt. Man vill inte älta och gräva även om det 

kan vara någonting som kan passa in när det gäller fornminnesvård. 

Det är ganska intressant igen, det är inte någon som har uttryckt det 

så tydligt som ltl Åke Mattsson gör nu. Det handlar om pengar. Det 

handlar om att man sätter de här pengarna mot andra intressen. Men 

problemet, ltl Åke Mattsson, är att så länge vi är en lagstiftande försam-

ling så bör vi respektera den lagstiftning vi själva stiftar, annars är det 

inte någon rim och reson alls. Paragraf 12 är entydig. Den är entydig och 

infördes redan 1991. Landskapsregeringen rullar det här framför sig år 

efter år efter år utan att lösa frågorna. Jag är tacksam för att vi fick en 

förklaring till varför, det handlar synbarligen om pengar. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Herr talman! Om paragraf 12 är entydig så skulle jag vilja att ltl Anders 

Eriksson svarar på hur en fornlämning kan finnas i ett register om den 

inte har påträffats? För så står det i lagen idag. Jag tycker att det är en 

bristande formulering. 

Sedan när det gäller ändringen av tvåårsregeln så är det ett resultat av 

det hörande som vi har haft med markägare. Många, framförallt de som 

har väldigt fornminnestätt, upplever det väldigt stressande att enda möj-

ligheten att få ersättning, ifall man nekas rubbning, ska ske inom två år. 

Man ska presentera vad man ska göra på sin tomt, vilka vägar, vilka ga-
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rage och vilka byggnader som man ska uppföra på sin tomt. Jag tycker 

det är rimligt att ta bort den här tvåårsregeln och skapa lugn och ro. 

Enda sättet att säkra och skydda fornminnena är att vi gemensamt, 

markägarna och lagstiftare, ser på hur den här lagstiftningen ska tilläm-

pas och att vi har en samsyn. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ja, det skulle vi alla önska i de bästa världar. Jag undrar om vicelantrå-

det läste den här paragrafen rätt? Det sägs så här; "avslås en ansökan 

om att rubba eller täcka över en fast fornlämning som orsakar sökan-

den olägenhet som inte är ringa har sökande rätt till full ersättning av 

landskapets medel om uppgift om fornlämningen inte var införd i 

landskapsregeringens register för fasta fornlämningar när den påträf-

fades.” Med det menar jag att det inte finns något sådant register idag. 

Det har ju landskapsregeringen som sagt själv. Eller finns det ett hemligt 

register som man inte vill ge ut eller vad har vi riktigt för status för re-

gistret? Det är ju trots allt detta som är pudelns kärna. Finns det inte 

något register finns det heller inte något skydd. Då är det fritt fram att 

rubba fornlämningarna. Inser inte ansvariga ministern detta? 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Herr talman! Fortsättningsvis, hur kan en fornlämning hamna i ett re-

gister om den inte är påträffad? Det förstår inte jag. Därför tycker jag att 

den här lagstiftningen är bristfällig. Det är en dålig formulering och jag 

upplever att den här tvåårsregeln är förfång för våra markägare. Det är 

inte ett förfång för en markägare som äger tio hektar och har en forn-

lämning. Men lever man i ett fornminnestätt område så är det ett jätte-

problem och det vill jag åtgärda. Vi är lösningsinriktade. Vi vill hitta lös-

ningar på de här frågorna och försöka hitta medel för att underlätta och 

faktiskt komma till det som är både lagens anda och mening och vår 

anda och mening. Det ska gå att bo, det ska gå att leva och verka trots att 

man har fornlämningar.  

Första omgången av hörande var fel och det har vi gjort om. Vi har 

gjort om det på det sättet att vi t.o.m. har hört markägare innan, om in-

nehållet i brevet, om kartor och om vilka delar som vi ska ha i registret., 

Vi ser inte detta som vi och de utan vi varit angelägna att tillsammans 

skapa ett bra fornminnesregister för Åland. Registreringen är inte färdig 

ännu, vi har inlett det förfarandet. Registreringen har inletts enligt lagen 

inom två år.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Förstår ansvarig minister Lundberg själv vad hon säger? Hon säger; 

”hur kan en fornlämning finnas i ett register före den har påträffats?” 

Självklart, de som man känner till finns i ett register. Det var tankarna. 

Man hävdade från museibyråns sida att allt som var infört före 1.9.1999 

fanns per automatik i det här registret. Medan lagtinget inte accepterade 

det resonemanget och sade att detta har gjorts så felaktigt så allt måste 

göras om ifrån början. Det finns inget register idag. Sedan framöver, 

minister Lundberg om ni lite, lite besinnar er och tänker efter så är det 

så att när man påträffar ett fornminne så ska det föras in i registret. Men 
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problemet är ju att man inte får ett register till stånd och att man inte får 

ordning och reda på de här sakerna.  

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Danne Sundman  

Herr talman! Först angående vem som företräder vem. Det är mycket korrekt 

som vtm Gunnar Jansson sade att jag brukar citera 9 § lagtingsordningen. 

Det är ju tillåtet att företräda den man finner för gott, till och med enskilda 

personer, grupper av personer, regioner och särintressen som lagtingsleda-

mot. Det är ingenting som är olagligt bara man iakttar lag så är man icke 

bunden av några andra föreskrifter. Det är tillåtet att företräda t.ex. tjänste-

män och ta dem i försvar. Det är fullt tillåtet också. Det finns inte någon laga 

grund att förvägra någon att utföra sitt lagtingsuppdrag. Tvärtom, man har 

laglig rätt att göra rätt. Man har t.o.m. laglig rätt att komma hit, man får inte 

hindras att utföra sitt uppdrag.  

Jag företräder obundens samling som företräder människan i systemet. 

Det är en viktig aspekt i de här ärendena. Jag går igång starkt på när systemet 

inte tar hänsyn till människans rättigheter, i det här fallet markägarnas rät-

tigheter. Den privata äganderätten måste alltid värnas. När vi på olagliga 

grunder inkräktar på den så är det ytterst allvarligt. Därav mitt engagemang i 

den här frågan.  

Samtidigt som jag är intresserad av historien så tycker jag också att det är 

viktigt att förvalta fornminnen. Det är ingen annan här i den här salen eller 

ute i bygderna som inte tycker det. Alla som har fornminnen på sina marker 

är stolta över det och tycker att de ska förvaltas och värnas. Sedan kan det bli 

en intressekonflikt när man ska bygga ut sitt boende och man måste rubba 

fornminnen och då ska det här systemet fungera. Vi försöker uppnå begrep-

pet rättssäker fornminnesförvaltning.  

När det gäller den efterfrågade rättsäkerheten så har vi fått höra att det be-

hövs en lagändring. I det här skedet tänker man ta bort tvåårsregeln. Då är 

frågan hur mycket man ställer till det för det befintliga arbetet med omregi-

streringen. Måste den göras om ytterligare en gång? Det kan inte jag svara på. 

Man säger att det behövs en förordningsfullmakt för att kontexten för den 

nuvarande förordningsfullmakten har ändrat. Jag säger inte emot det, men 

betänk då hur många andra förordningsfullmakter som är bristfälliga och fel-

aktiga i vår lagstiftning. 

 Det hör inte hit, men det är relevant, t.ex. jordförvärvslagstiftningen har 

en förordningsfullmakt som endast i förordning får omfatta tekniska be-

stämmelser och så drar vi materiella bestämmelser i förordning. Det får fort-

går år efter år. Flera år efter att det t.o.m. har sagts av en parlamentarisk 

kommitté. Då borde man ju rusta till och se till att man får ordning på alla de 

här förordningsfullmakterna som är felaktiga eller saknas.  

När det gäller register så har vi här i lagtinget tagit en omfattande lagstift-

ning om hur register ska hanteras. Om det är någonting som är kringgärdat 

av bestämmelser så är det just ett register och lägg därtill de förordningsfull-

makter som finns i befintlig lagstiftning. Jag tycker att det är lite krystat att 

skjuta upp den här processen och låta den ta över fem år, med hänvisning till 

detta.  
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Det som bekymrar mig, i likhet med ltl Anders Eriksson, är stora utskottets 

kläm om möjligheten att registrera fornlämningarna i fastighetsregistret. Det 

skulle ju vara väldigt viktigt. Man ska komma ihåg att fastighetsregistret är 

statlig behörighet och man kanske är lite noggrannare med rättsäkerheten än 

vad vi är här. Det är inte bara att föra in ett annat register i fastighetsregist-

ret. Troligen kräver det åtminstone att man kommer överens om procedurer-

na och kanske det krävs en överenskommelseförordning om hur det ska gå 

till. Jag har fortfarande inte hört hur man avser att få till den här förbättring-

en. Har man rett ut hur det ska gå till och hur ska man i så fall göra för att få 

det här infört i fastighetsregistret? Vi har samtidigt hört att det förs in forn-

lämningar, som är tveksamma om de existerar, i fastighetsregistret vid lant-

mäteriförrättningar där landskapets representanter är med. Det är ju en de-

talj i sammanhanget men en väldigt viktigt detalj. Får man in all information 

i fastighetsregistret, vilket ju är meningen med fastighetsregistret, då vet 

också markägarna och framförallt de som köper sådana här markområden 

vad som gäller. 

När det gäller både rättsäkerhet och uppdatering av det här registret så in-

går i hela den processen att man reder ut alla oklarheter också kring de rela-

tivt sett fåtal problemområdena. Jag tycker att man bra kan fara ut till Lång-

bergsöda och klinga i porslinet. Det har tillsatts någon sorts samrådskom-

mitté med lantrådet i spetsen som ska åka ut i bygderna. Det viktiga skulle ju 

vara att man sätter sig ner och förhandlar med varje markägare. Man skulle 

lista alla gamla oförrätter och komma överens om en lösning. I de allra flesta 

fall handlar det om att förfara på ett korrekt sätt. Istället för att ha flera hek-

tars fast fornlämning registrerad så handlar det om fornlämning med mindre 

skyddsområde. Man har använt fel verktyg i verktygsboxen. Några fall kan 

vara så hopplösa att man skulle behöva byta mark. Man har fortfarande kvar 

av det stora området som man köpte en gång i tiden, som skulle rädda hela 

byn, och sedan upptäckte man att det inte fanns fornlämningar där i alla fall. 

Det finns ju sådana möjligheter. Inte behöver det här kosta skattebetalarna så 

mycket pengar. Om det kostar så måste vi vara beredda att ta den kostnaden. 

Man måste ju respektera den lagstiftning som vi själva har stiftat och särskilt, 

med adress till ltl Åke Mattsson, när man själv har skrivit på den lagmotionen 

som har lett till den här lagstiftningen. Jag tycker att man måste stå sitt kast 

och ruska fram pengar om det behövs.  

Det handlar att göra om det här, göra det färdigt, göra det rätt och använda 

rätta verktyg så löser sig de flesta problemen. Det viktigaste är ju att man får 

den här lösningen därför ville vi bordlägga det här spörsmålet till mars. Jag 

var mäkta förvånad och upprörd över det maktspråk som majoriteten visade 

när man med våld bordlade ärendet till idag, istället för att ge landskapsrege-

ringen en rimlig chans att påbörja de diskussionerna och ha ett färdigt paket 

som man kunde visa åt lagtinget. Då skulle allt ha varit frid och fröjd. Det 

hade varit mycket bättre.  

Det är 263 dagar kvar till butiken öppnar och då vill man ha en fläckfri 

vara att sälja. Man försöker tydligen få bort sådant här så fort som möjligt.  

Talman! Jag vill förslå en kläm som så småningom utdelas på lagtingsle-

damöternas bord, som säger så här: ”Lagtinget hemställer om att landskaps-

regeringen verkar för en rättssäker fornminnesförvaltning inbegripet ett fär-

digställande av uppdatering i det i lagen stipulerade fornminnesregistret.” 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Javisst kan man väl säga att man här kan företräda 

alla möjliga intressen, både enskilda och organisationer. Det gör vi väl 

alla på ett eller annat sätt. Men i det här specifika fallet så tycker vi att 

det nog finns anledning att granska vtm Gunnar Janssons roll, särskilt 

efter Glamildersaffären. Det finns också dokumenterat att förslag skulle 

ha lagts att det inte behövs något förlikningsavtal utan att pengarna kan 

betalas direkt in på kontot. Så blev det lyckligtvis inte. Det kom till stånd 

ett sorts avtal och sedan betalades pengarna ut. Sedan har landskapets 

revisorer konstaterat att det här inte var ett bra avtal. Det var ofördel-

aktigt för landskapet och man bör inte göra den här typen av avtal. Det 

är mycket graverande anser vi. 

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Man kan inte lasta vtm Gunnar Jansson för det s.k. 

Glamilderfallet. Om en affärsman, jurist eller någon som företräder gör 

en bra lösning för sin klient och landskapsregeringen gör en dum affär 

så är det ju landskapsregeringens fel. I det fallet var det ju centerns 

fixarpolitik som vanligt. Inte ville ju någon egentligen ha den lösningen. 

Man ville verka på den mark man äger och använda den. Det var inte på 

något sätt en fördelaktig bra lösning för de inblandade. Där drogs kon-

flikten så långt och lämnades olöst så det fanns inget annat göra. Jag 

tycker inte man ska klandra ett skickligt ombud. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Problematiken idag är om vtm Gunnar Jansson fortfarande företräder 

markägare. Vi känner inte till om han har bindningar som eventuellt kan 

påverka hans ställningstaganden i de här frågorna.  

I den nya lagtingsordningen kommer ju den här typen av frågor att 

tas upp och bli mer definierade vad gäller grunderna för sådana här 

bindningar. Om vi ska få slut på den här fixarpolitiken så måste det ju 

gälla alla. 

Ltl Danne Sundman, replik  

Talman! Jag tycker att man kokar soppa på en spik. Vi har ju tidigare 

hört här att vtm Gunnar Jansson gott och väl kan tala för sig själv och 

har också gjort det och beskrivit sitt engagemang hur det var tidigare 

och hur det är nu. Det som sägs här i talarstolen måste man lita på att är 

sanning eftersom det står det i nämnda paragraf att man ska agera på 

det sättet. Jag ser inte detta som ett stort problem. Man ska tala sanning 

och det litar jag på att vtm Gunnar Jansson har gjort. Det är viktigt att ta 

fram sådant här för att undvika korruption. På det viset stöder jag soci-

aldemokraternas strävanden att belysa sådant här och ta upp det till de-

batt. Det är aldrig bra om det inte kommer till diskussion.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Tack, herr talman! För det första vill jag tydligt framhålla att vår dialog 

med markägarna ska definitivt inte vara något spel för gallerierna. En 

ärlig avsikt är att finna lösningar på en problematik som vi tycker att är 

mycket angelägen och viktig. 
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Sedan har jag tolkat debatten som om delar av oppositionen har öns-

kat att vi skulle ha fört hit en lagframställning 2009 och inlett registre-

ringsförfarande direkt därefter för att vi hade förordningsfullmakten 

färdig. Som jag har sagt är det väldigt enkelt att formulera en förord-

ningsfullmakt. Det betyder alltså att vi skulle ha inlett ett hörande utan 

att utvärdera vad som har framkommit i hörande och utan att fundera 

på var vi skulle kunna hitta källor till att hitta lösningar på en del av 

problemen i alla fall. Nu har vi utvärderat, vi har hittat bl.a. paragraf 12 

där vi tror att vi skulle kunna tillmötesgå en del av de problem som finns 

bland våra markägare idag. Jag tycker att det skulle ha blivit en mycket 

sämre lösning. Vi skulle kunna ha gjort det 2009, men vi har avsiktligt 

gjort ett mera omfattande jobb. Jag tror att vi alla vinner på det i läng-

den.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Talman! När det gäller den här processen, först detta med att fara ut och 

ha samråd med politiker och markägare, jag motsätter mig inte det men 

det är viktiga är att det följs upp med praktiskt handlag. Att tjänstemän 

och eller en jurist utsedd av landskapsregeringen får förhandla med 

markägarnas ombud och komma till avtal om lösningar, till pappers, om 

att alla gamla oförrätterna reds ut, särskilt när det gäller östra Saltvik. 

När det gäller de övriga så är det bara att följa och använda den lag som 

finns idag.  

När det gäller behovet av en lagändring så det enda jag bekymrar mig 

över är att det här har tagit fem år att göra. Det kommer att ta ännu 

längre tid innan vi har fått lagen hit, innan vi har godkänt den och innan 

den har stadfästs. Det bekymrar jag mig över. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Tack, herr talman! Jag har ansvarat för kulturfrågorna i tre år. När det 

gäller dialogen med markägarna så behöver man öppna upp en dialog 

för att tydligt lyssna på varandra. Sedan är det ju självklart att det ska 

följas upp och det ska följas åt med åtgärder. Vilka åtgärderna blir kan 

jag inte ensidigt stå här och rada upp nu eftersom det är viktigt att man 

diskuterar och tar reda på vilka åtgärder som behövs. Jag har givit för-

slag på några, jag kommer att upprepa dem också idag när jag besvarar 

den enkla frågan kring fornminneshanteringen senare i eftermiddag. Vi 

behöver absolut inleda en dialog. Det är inte är någon idé att ha en dia-

log om man inte har tänkt följa upp och skapa en lösning. Vi ska hitta en 

lösning.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Fru talman! Det låter bra. Det är bara att önska båda parter lycka till. 

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Jag brukar vara noga med att försöka hålla tidsrekommendat-

ionerna. Jag vet att jag har brustit båda gångerna så att jag ska vara kortfat-

tad den här gången.  
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Jag begärde ordet med anledning av att jag vill understöda klämmen. Jag 

hoppas och tror att hela lagtinget kan sluta upp bakom det här, men det går 

väl igen antagligen någon politisk prestige i det här. Klämmen lyder: ”Att lag-

tinget hemställer om att landskapsregeringen verkar för en rättssäker forn-

minnesförvaltning inbegripet ett färdigställande av uppdatering i det i lagen 

stipulerade fornminnesregistret”, precis såsom ltl Sundman läste upp.  

Tyvärr gick lantrådet nu. Jag tänkte rikta mig till henne med de frågor som 

jag har upprepat både igår och idag utan att få svar ifrån ansvariga ministern. 

Man har bara pratat runt, runt och pratat om annat. Vi kan väl alla bli opass-

liga ibland. Det vore väldigt, väldigt intressant att få ett svar ifrån regerings-

bänken på följande: På vilka grunder deltar man i lantmäteriförrättningar 

och hävdar att det finns i fornminnen där utan att det finns desto mera belägg 

för det? Det är den första frågan. 

Den andra frågan är: När man som tomtägare anhåller om en undersök-

ning och anhåller om möjligheten att få rubba ett fornminne på en sommar-

stugetomt och man skickade in ett brev 2007, varför får man inte något svar 

när vi skriver 2011?  

Den tredje frågan är helt ny, men dök upp kanske som en förklaring till att 

man inte får någonting att hända. Om det inte finns pengar, som framkom 

här i ett uttalande tidigare, så struntar man i att följa gällande lagstiftning. 

Anser landskapsregeringen att det är ett korrekt förfarande? 

Till sist angående den här förordningsfullmakten, det behövs ingen för-

ordningsfullmakt. Lagstiftningen var väldigt tydlig. Vad är de sakliga motiven 

till att man håller på i 1 1/2 år på att få fram en förordningsfullmakt som 

fanns färdig för över ett år sedan. Var är orsaken till det? Finns det någon an-

nan orsak än att man vill få tiden att gå? 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Tack, fru talman! På fråga ett och två svarar jag att jag måste följa upp 

om det finns ärenden som inte har fått svar. Jag känner inte till det. På 

fråga tre, som inte ens är ställd men som ställdes igår och som jag inte i 

repliktiden hann svara på, när det gäller klämmen ifrån lagtinget vid 

förra spörsmålet om fornlämningar i fastighetsregistret så har vi fört 

diskussioner med lantmäteriet och de säger nej. 

När det gäller förordningsfullmakten och varför vi inte har fört det hit 

till lagtinget år 2009 besvarade jag alldeles just. Vi vill ha en större över-

syn av lagen därför att vi tycker att vi i hörandeförfarande verkligen vill 

lyssna på markägarna. Vi tror att vi kan hitta lösningar för att åt-

minstone lösa några av problemen och att minska pressen när det gäller 

utvecklingen av fornminnestäta områden. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

De två första frågorna ställde jag igår redan. Hade viljan funnits så hade 

man bra kunnat undersöka detta. 

När det gäller frågan om att det har kommit in ett brev år 2007 så vet 

jag att det som ministern säger inte stämmer i och med att hon synbarli-

gen har varit ut på ort och ställe och också försökt ordna det här poli-

tiskt. Varför får de inte svar och varför hanterar man inte det på ett kor-

rekt sätt ifrån förvaltningen? Det var det som var frågan.  
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Den tredje frågan missförstods nog. Det hängde ihop med det som ltl 

Åke Mattsson sade, om det inte finns pengar så kan man inte lösa det 

här. Det är ganska intressant. Det tyder på att om det inte finns anslag 

så menar man på fullt ifrån regeringspartiernas sida att då kan man 

strunta i gällande lagstiftning. Jag tycker att det är väldigt allvarligt i så 

fall. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

När det gäller ärendet från 2007 så säger jag ärligt talat en gång till att 

jag inte vet vad ltl Anders Eriksson talar om. Jag ska förstås följa upp 

det. Det ska inte ligga några obesvarade ärenden ifrån 2007. Det är tre 

månaders hanteringstid och om man inte har hanterat ärendet på tre 

månader så ska man förklara varför man inte har hört av sig. Det måste 

lösas. 

När det gäller den här diskussionen om pengar, som inte finns för 

någonting som man är skyldig att utbetala så känner jag inte heller igen 

det. Det som man är skyldig att utbetala så måste man utbetala. Om det 

inte finns medel i den ordinarie budgeten så måste man äska om till-

äggsmedel. Det är också en diskussion som jag inte känner igen.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag är nöjd med det svaret som gavs. Jag blev lite skrämd när företrä-

dare för regeringspartiet uttryckte sig på det sättet, därför blev jag fun-

dersam.  

Sedan när det gäller tidsramen så kan jag upplysa om de aktuella fal-

len så småningom, men också det fall som jag relaterade till, den skri-

velse som gick ut 2008 besvarades 2009 mig veterligen. Inte heller de 

markägarna har fått någon respons överhuvudtaget på den respons som 

man själv gav inom den utsatta tiden åt landskapsregeringen. Det ligger 

bara och flyter, ministern, tyvärr. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Åke Mattsson 

Tack fru talman! Jag tänkte egentligen ha ett replikskifte men det blir ett kort 

anförande istället.  

Angående pengar och finansiering så är det ingenting som har diskuterats i 

landskapsregeringen. Det var en helt personlig egen reflektion kring det här 

problemet. Vad har man att det ta hänsyn till? Ja, man har att ta hänsyn till 

markägarna och sedan har man att ta hänsyn till att det är ett arv som vi 

måste bevara. Vi måste också ta hänsyn till den ekonomiska situationen när 

det gäller att betala det här. Det är detta som landskapsregeringen har tittat 

på och det är detta som man går framåt med. Det har inte diskuterats att det 

inte finns pengar att lösa den här situationen just nu. Detta inte detta som 

har gjort att det har stannat upp. Sist och slutligen är det sådant som man har 

att beakta i de här sammanhangen när det gäller kommande lagstiftning och 

när det gäller prejudikat osv. Det var därför som jag diskuterade detta med 

pengar. Vad saker och ting kostar har faktiskt för min del också en betydelse i 

det här sammanhanget. Hur mycket är det värt att bevara fornlämningar? Är 

vi beredda att betala så och så många miljoner för att ha fornlämningar kvar 
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eller anser vi att markägarna ska få disponera fritt, att fornlämningar inte är 

värda att bevara för att det blir för dyrt? Det är sådana saker som man bör 

börja fundera kring här. 

Sedan om det var något otydligt när det gäller bordläggning, man pratar 

om maktspråk och det ena med det andra. Vi som sitter i landskapsregering-

en måste också kunna markera att vi upplever att den här saken är färdigt 

diskuterad för närvarande. Man har haft tid, man har fått tala till punkt och 

talarlistan var tom. När man föreslår en bordläggning som är väldigt långt 

fram i tiden så tyckte vi att man inte behöver diskutera och älta det här mera 

och dra ärendet fram och tillbaka i långbänk. Nu är det färdigt diskuterat för 

närvarande. Vill man fortsätta att diskutera det här så har vi inte något 

maktmedel att sätta emot. Då kommer man ju naturligtvis med ett nytt 

spörsmål om man tycker att det är otillfredsställande skött. Jag förstår inte 

varför det är ett så stort problem att i princip skriva ett identiskt spörsmål till. 

När det gäller förslag till kläm så har jag lite svårt att ta till mig den. Att vi 

som sitter i regeringspartierna i lagtinget ska gå med på en kläm där man 

uppmanar ministern att sköta sitt jobb. Det här är ju ganska självklara saker 

som det handlar om för vårt vidkommande. Jag tycker att ministern uttryck-

ligen har sagt att detta är vad man tänker göra och det här är i stort sett på 

gång redan. Det finns inte någon anledning för oss att gå med på det här. Det 

är ju mer eller mindre ett misstroende om vi ska uppmana henne att göra det 

hon har sagt att hon ska göra. Jag förstår inte heller detta med uppdatering. 

Det handlar väl om färdigställandet av det i lagen stipulerade fornminnesre-

gistret. Eller är det bara uppdateringen som det handlar om? Det finns en viss 

tolkning runt detta. Tack.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Fru talman! Det är trevligt att höra att ltl Åke Mattsson bekänner sig till 

regeringspartierna, så att det blir lite mera ordning. 

När det gäller ekonomiska resurser, för att ta det ansvar som man 

själv har var med och bidragit till, så måste man notera att ltl Åke Matts-

son skrev under den här motionen som ledde till den här lagändringen 

och som nu leder till den här processen. 

När det gäller bordläggning och nytt spörsmål så är det här spörsmå-

let egentligen identiskt med det tidigare spörsmålet. Vi måste komma 

med spörsmål med jämna mellanrum när det inte blir färdigt. Därför 

tänkte vi oss den här gången en bordläggning. För nu är man på gång att 

få till en lösning. Men visst, det är ju enkelt nuförtiden att skriva, ctlr-

c/ctlr-v, ett nytt spörsmål. 

När det gäller klämmen så handlar det om det här som man måste 

genomföra. Därför har vi föreslagit den här klämmen. Nu får man en 

chans att visa på att man gör det här under den här tiden som vi väntar 

på att få rösta om klämmen. Annars har ju lagtinget en möjlighet att 

godkänna den här. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Jag vill återigen ytterligare en gång förtydliga att jag inte ifrågasätter att 

betala bort det här just nu. Trots allt måste man ju beakta att pengarna 

har att göra med det här. Man tittar på den ekonomiska biten, man tittar 

på markägarnas situation och man tittar på fornminnena. Man kanske 
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konstaterar att det är för dyrt på den här tomten att gräva ut så man 

släpper den här biten. Det är olika sätt att se på detta, det är det som jag 

pratar om. Jag säger inte att man ska spara pengar för att markägarna 

inte ska få det som de har rätt till, att man ska vara olaglig. Man måste 

skilja på det. Jag tycker ändå, och det tror jag att vi kan vara överens om 

ltl Sundman och jag, att man måste se att pengarna också finns med i 

det här sammanhanget. Hur mycket ska fornminnena få kosta land-

skapet? Hur stor del av budgeten och hur många procent ska vi lägga på 

fornminnen?  

Ltl Danne Sundman, replik  

Fru talman! Det är inga problem när det här kostar för markägarna, när 

skogstillväxten är sämre på grund av provgropar, när man inte kan be-

driver gårdsbruk utan att bli polisanmäld osv. När kostnaden är hos 

motparten är det inte något problem för ltl Åke Mattsson. Inte är det 

någon som ska bli rik på det här, inte är det meningen ifrån någon parts 

sida, men det är meningen att inte någon ska behöva bli fattig på grund 

av att man inte följer de regelverk som finns. Det är det som är proble-

matiken. Inte är det någon markägare som går från de här förhandling-

arna som miljonär. I enstaka fall kanske man behöver byta något mark-

område. Jag tror inte att det handlar om mycket pengar för att lösa de 

här problemen. Men om det nu handlar om det, om man tar den lös-

ningen som man tyvärr gjorde när det gällde Glamilders, då får man stå 

sitt kast och betala. Då måste man också kunna göra det om man har in-

gått i det parlamentariska underlaget som har stiftat den lag som nu ska 

tillämpas förhoppningsvis. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Ja, det är ju konstigt. Jag upplever att man vill missförstå det här. Jag 

har inte för ett ögonblick sagt att jag ifrågasätter de här kostnaderna, 

men det är ju någonting som har med saken att göra. Att pengar inte 

spelar någon roll, jag nämnde att det är tre saker som man ska fundera 

på när man diskuterar den här frågan, därför är frågan speciellt kom-

plex. Då ingår pengarna som en sak som man diskuterar.  

Helt plötsligt får oppositionen det till att jag är emot att man ska be-

tala till markägarna, det är provgropar och det är vem som ska betala 

vad. Jag har inte sagt att vare sig landskapet eller någon annan har pro-

blem med det här. Det finns med som en sak som man bör beakta. Ska vi 

på Åland bevara fornminnen eller inte? Ska vi betala för dem som drab-

bas av det här eller hur ska man ersätta dem? Hur mycket får det kosta? 

Det finns ju en prislapp. Landskapet kanske säger att vi måste ha en an-

nan lagstiftning, det blir för dyrt, då får man ändra lagen och det är jag 

öppen för.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson 

Fru talman! Knappast har jag mycket mer att tillföra i den här frågan. Jag har 

i massmedia följt med markägarnas frustration. Jag har lyssnat på den här 

debatten i sin helhet och vår tidigare spörsmålsdebatt och försökt sätta mig in 
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i frågeställningarna. Jag var inte med i lagtinget 2005-2006 när lagföränd-

ringen gjordes i fornminneslagen.  

Den första frågan som jag har ställt mig är om det finns ett fornminnesre-

gister idag. Jag tycker att lagstiftningen på den punkten är klar. I övergångs-

bestämmelserna som härstammar från 2006 så står det i första meningen; ” 

anteckningar i det i lagens andra paragraf andra moment nämnda regist-

ret som har gjorts innan denna lag trätt ikraft skall göras ånyo enligt denna 

lag.” I det andra momentet, andra paragrafen står det; ”kända fasta forn-

lämningar i landskapet skall antecknas i ett register som landskapsrege-

ringen upprättat för ändamålet.” Lagtinget har själv konstaterat år 2006 att 

det finns ett register. Det registret menar man att man ska använda på det 

sättet att man ska göra en omregistrering. Det ska göras en omregistrering av 

allt som finns i det registret.  

Min uppfattning av lagstiftningen och lagtexten för övrigt är att den är till-

räckligt klar för att göra en sådan omregistrering. Några lagändringar behövs 

inte till den delen. Förordningsfullmakten i paragraf 26 synes också vara till-

räcklig. 

Sedan sade lagstiftaren 2006 angående omregistreringsförfarandet, enligt 

första meningen i övergångsbestämmelserna; ”så skall beträffande varje fas-

tighet inledas inom två år ifrån denna lags ikraftträdande.” Med andra ord 

sade lagtinget att detta ärende brådskar. Att man säger att det här förfarandet 

ska inledas innebär att man avser att det också ska slutföras relativt snabbt. 

Till den delen har landskapsregeringen misslyckats och till den delen finns 

det en synnerligen stor orsak att ha denna spörsmålsdebatt för att klargöra 

orsakerna till detta misslyckande.  

Det har klargjorts här under talturernas gång på ett ganska tydligt sätt 

tycker jag. Den ena skyller på det ena och den andra skyller på det andra. 

Sammantaget står det klart att landskapsregeringen har misslyckats med den 

intention som lagtinget angav 2006 i sitt beslut och som finns angivet i lagen. 

Man frågar sig t.ex. varför landskapsregeringen i förverkligande av det här 

inte använt sig av den modell som vi hörde här av ltl Jörgen Strand, i den ti-

digare landskapsregeringen, som resonerade om s.k. representativa utgräv-

ningar. För många av dessa markägare skulle det ha löst problemet på relativt 

kort tid och på ett ganska enkelt sätt. Är det så att landskapsregeringen som 

politiskt organ inte vill ha sådana lösningar genomförda eller vad är orsaken? 

Det om detta, om huruvida det finns ett fornminnesregister eller inte idag och 

om lagstiftarens önskemål om brådska i samband med omregistreringen.  

Fru talman! Jag skulle vilja nämna något om rimlighetsfrågan i det reso-

nemang som ltl Johan Ehn förde igår om paragraf 12 där det inom opposit-

ionen finns olika meningar om behovet av att förändra den. Alltså; ”rätten till 

ersättning förutsätter att ansökan inkom till landskapsregeringen inom två 

år från registreringen av fornlämningen. Ett beslut att avslå en ansökan 

skall delges sökanden.” Dagens markägare kanske inte alls har några tankar 

om exploatering av någon del av sitt område eller den del som kan bli aktuell 

senare. Nästa generation eller därpå följande generation eller köpare nr 1, 2, 3 

4 eller 5 ska ändå ha den här möjligheten, menar vi i vår diskussion. Det finns 

alltså en rimlighet i det här resonemanget om att ändra paragraf 12. Den dis-

kussionen må fortsätta. Vi ska med intresse se vad landskapsregeringen gör.  

Den tredje frågan som jag tänkte beröra är den av socialdemokraterna an-

förda dubbelrollsfrågan eller jävsfrågan för vtm Gunnar Jansson. Jag ser ett 
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problem när det gäller kollegan Gunnar Janssons deltagande i den här ar-

betsgruppen i landskapsregeringen. Däremot finns det överhuvudtaget inte 

några problem med vtm Gunnar Janssons roll som lagtingsledamot eller vice-

talman i hans agerande här i salen och i lagtinget. Vtm Gunnar Jansson har 

varit juridiskt ombud för markägarna då och stått på den ena sidan i en in-

tressekonflikt gentemot landskapsregeringen. Idag, som vi har fått höra här, 

är han invald i en politisk arbetsgrupp som ska försöka lösa det här förhål-

landet med markägarna. Jag ber landskapsregeringen noga titta på en sådan 

intressekonflikt. I det här rummet finns inte någon sådan intressekonflikt. 

Avslutningsvis, fru talman, understöder också jag den här klämmen utgå-

ende från att lagändringen 2006 anger att tidsfaktorn är viktig och att land-

skapsregeringen borde anstränga sig mera för att snabbt lösa de frågor som 

lagstiftaren 2006 angav att skulle lösas. Tack. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack fru talman! Jag skulle än en gång vilja kommentera vtm Gunnar 

Janssons roll och för ltl Roger Jansson förklara att landskapsregeringen 

inte har tagit något formellt beslut om någon arbetsgrupp. Vi har fört in-

formella politiska diskussioner om hur man ska få till stånd en dialog 

med markägarna i Långbergsöda så att vi kan få den här frågan på rätt 

bog. Det vill säga att återskapa en bas för ett samtal som syftar till att 

lösa de här frågorna. Att det skulle vara problematiskt att vtm Gunnar 

Jansson tar del i det i egenskap av gruppledare för liberalerna är ju ab-

surt och att påstå att det skulle finnas något politiskt eller annat di-

lemma. Det handlar inte om att förhandla i detalj. Det handlar om att 

återskapa en dialog och det är alltid en ledamot i lagtinget välkommen 

att göra. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag tar avstånd ifrån påståendet om att mitt resonemang 

skulle ha varit absurt. Jag klargjorde tydligt vicetalmannens roll som 

lagtingsledamot, där finns inga problem överhuvudtaget. Jag har infor-

merats om att landskapsregeringen har eller omedelbart avser att till-

sätta en arbetsgrupp. Det stod i dagens massmedia att gruppen möjligen 

var tillsatt, åtminstone angavs medlemmarna i den. Det var den proble-

matiken som jag försökte anhängiggöra här. Jag bad landskapsregering-

en fundera på intressekonflikten eftersom kollegan har varit ombud ti-

digare för part i målet, annan part än landskapsregeringen. Jag sade att 

det är värt att fundera på. Det kan knappast karaktäriseras som absurt.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Ja, bästa ltl Roger Jansson, man ska inte tro på allt som man läser i tid-

ningen. Det är kanske bäst att först förhöra sig om hur det ligger till med 

fakta. Det har inte tillsatts någon arbetsgrupp av landskapsregeringen. 

Det handlar enbart om en politisk dialog med markägarna där Gunnar 

Jansson mer än väl kan delta i egenskap av liberalernas gruppledare. Att 

sedan påstå att det kommer en arbetsgrupp där Gunnar Jansson ingår 

det är att dra alltför många växlar på de diskussioner som har förts. 

Där kan vi återknyta till det som ltl Danne Sundman sade igår om hur 

man kan föra den dialogen. Det handlar i så fall om ett formellt beslut av 
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landskapsregeringen, vem som fungerar som landskapsregeringens om-

bud och där kommer inte heller vtm Gunnar Jansson att ingå. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag är då nöjd med informationen om att jag har fel infor-

merats när det gäller frågan om arbetsgruppen. Mitt resonemang gällde 

frågan om en arbetsgrupp, som under landskapsregeringen skulle 

komma med någon form av politiskt slutsats i förhållande till de markä-

gare av vilka en del hade företrätts i ett tidigare skede av juristen Gun-

nar Jansson som ombud. Om inte den situationen nu föreligger så är det 

bra. Mitt budskap till landskapsregeringen har säkert gått fram. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack fru talman! I kollegan Roger Janssons analytiska inlägg fann jag 

många goda tankar. Jag vill kommentera två. Den ena gäller förord-

ningsfullmaktens omfattning. Jag nämnde i debatten igår att paragraf 

26 kan vara problematisk. Det är alltså en kvarleva från den gamla själv-

styrelselagens tid som egentligen inskränker förordningsfullmakten till 

verkställighet och tillämpning. Det finns en gammal doktrin som säger 

att det är lite tveksamt att föra in materiella bestämmelser under den 

här fullmakten. Det är det som nu är föremål för en granskning. Det är 

en liten detalj i sammanhanget. 

Den andra punkten som jag vill kommentera är punkt nummer tre. 

Jag kan försäkra kollegan Roger Jansson och alla andra här att såsom 

gruppordförande Harry Jansson nämnde så kommer vi att förfara. Jag 

kommer att sörja för att sådana här problem som nu har rests överhu-

vudtaget inte ska ha något på sig. Jag kommer att se till att det här ska 

skötas korrekt från min och från min grupps sida. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag tackar för de båda beskeden. Jag är nöjd med den se-

nare delen när det gäller frågan om bindningar för vicetalmannens del. 

Jag kan lita på honom till den delen för min del. Jag gläder mig över att 

offentligheten kring en snart fungerande arbetsgrupp inte hölls streck. 

När det gäller förordningsfullmakten så förstår jag också det juridiska 

resonemanget att vi har en ny grundläggande lagstiftning under 2000-

talet som styr den här typen av förordningsfullmakter och dess formule-

ringar. Jag kan tänka mig att det är av det skälet som det kan finnas ett 

behov. När det gäller att lösa de problem som har funnits i verkligheten 

kring särskilt Saltviksfrågorna, men även kring andra frågor i landskapet 

i samma riktning, så menar jag att man med nuvarande lagstiftning och 

nuvarande förordningsfullmakt hade kunnat klara av det.  

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade.  

Vicelantrådet Britt Lundberg  

Fru talman! Jag vill tacka för en intressant debatt som har pågått i nästan två 

dagar. Den hårdaste kritiken som har framkommit har handlat om tidspla-
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nen. Den frågan som jag ställer mig slutligen är att det skulle vara intressant 

att sammanfatta vad det är som är viktigast. Är det viktigast att man genom-

för den här registreringen så snabbt som möjligt eller vad är målet med regi-

streringen? Från landskapsregeringens sida är målet med registreringen att 

få klarhet i många oklara frågor, att få ett register som stämmer överens med 

verkligheten och att få oklara frågor lösta. Tar man det angreppssättet så 

tycker jag, när man kommer in i frågan om hörandeförfarande, att det också 

kunde ha gjorts på många olika sätt. Juridiskt kunde vi bara ha postat breven 

som någon igår föreslog. Det är ett hörandeförfarande faktiskt, att sätta kort-

ast möjliga tid, skicka ut ett brev och tala om att det här kommer vi att regi-

streras, hör av er inom x antal veckor. Om man inte har hört av sig under den 

tiden så registrerar vi. Om det finns några oklarheter efter det så tar vi tag i 

frågan och för den till domstol, om vi inte är överens. Det är säkert ett sätt att 

sköta den här frågan på. Då skulle vi säkert ha varit färdiga för länge sedan. 

Men sedan är frågan om det här är ett bra sätt? Jag är övertygad om att om 

man ska skydda våra fornminnen så bygger det på en ömsesidig dialog och 

samförstånd kring olika lösningar. Det är alltså fullkomligt omöjligt att 

skydda våra fornlämningar om vi inte har en bra relation med våra markä-

gare. Då blir det ju en sådan situation där fornlämningar bli någonting som 

man inte vill eller kan ens yppa att man har därför att man vet att det blir 

problem kring dem, och det är inte något bra sätt att skydda fornlämningar 

på. 

Man kan, som sagt, ha gjort hörandet på annat sätt. Jag upplever att det 

här var viktigt. Vi tyckte också det var viktigt att vi gav rejäl tid att återkomma 

med respons kring det, efter att hörandebreven för andra gången gick ut efter 

att vi hade diskuterat innehållet i dem. Vi gav sex månader. Efter att de här 

sex månaderna har gått har vi även gjort besökt i fält, fört dialog med varenda 

en markägare för att få klarhet i vilka problem som finns och vad som behö-

ver göras. 

Sedan när det gäller förordningsfullmakten eller inte så redan i förra 

spörsmålssvaret så diskuterade vi det här i lagtinget. Min uppfattning är nog 

att lagtinget slöt sig till att det skulle vara en förordningsfullmakt, att regist-

rets innehåll skulle fastställas på förordningsnivå. Det ingick i vårt svar och 

det ifrågasattes inte av lagtinget. Man ville ha det så rättssäkert som möjligt 

och på en så hög nivå som möjligt. Då kom vi överens om att registrets inne-

håll skulle fastställas på förordningsnivå. 

Sedan ytterligare när det gäller representativ utgrävning, det är ett konkret 

förslag som har kommit fram i här debatten och som jag kommer att ta med 

mig vidare i det här arbetet. Jag har inte hört talats om det förut och jag har 

inte heller känt till den metoden. Jag tycker att det var konkret och intressant 

och då behövs det beredas och tas del av. Det är väl också en del av debatten. 

Det är viktigt att det framkommer konstruktiva och nya förslag som man kan 

ta ställning till. 

Jag vill också passa på att tacka för stödet från frisinnad samverkan när det 

gäller det kommande förslaget att ändra paragraf 12. För att göra en så pass 

omvälvande förändring i lagstiftningen, som inte heller finns någon annan-

stans, så har jag tyckt att det var angeläget, innan man rusar iväg, att göra 

både en ekonomisk och juridisk bedömning av det. Det har vi gjort och det 

fanns en hel del aber kring både ekonomi och annat om vi skulle göra den här 

förändringen. Då blev det ett omvänt tänkande. Vad skulle vi göra för att de 
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befarade problemen inte skulle dyka upp? Nu tror vi att vi har hittat lösning-

arna och vi har dem som förslag i den här framställningen. Det här får vi 

återkomma till när framställningen är klar. De i oppositionen, som har sagt 

att de inte vill stöda det här, har då möjlighet att ta ställning till helheten och 

se om man tycker att det här är ett bra sätt att gå framåt eller inte. 

Jag vill sammanfattningsvis tacka för det här arbetet. Arbetet fortgår dag-

ligdags. En stor del av de här tre åren har gått åt till att föra det här arbetet 

framåt. Tack.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack fru talman! Om man kokar ner det till vad problemet gäller så var 

de markägare i det fornminnestäta området Långbergsöda-Tengsöda 

missnöjda före den här lagmotionen gick igenom och de är missnöjda 

nu. Vad de riktigt är missnöjda med har aldrig riktigt framkommit i de-

batten. De accepterar alltså inte att det finns fornlämningar alternativt 

att registrera sina fornlämningar. Om markägarna inte gör det, om man 

ska ha dialog med dem och det är utgångspunkten, hur ska man då lösa 

frågan i stöd av fornminneslagar och andra lagar? Jag tycker nog att re-

geringen lite svävar i det blå med alla höranden och dialoger. Vi har hört 

mycket sådant. Om frågan ska lösas måste inte fornlämningarna regi-

streras? 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Fru talman! Det är väldigt viktigt att alla de här frågorna löses för att 

skydda fornlämningarna, precis som museiverket ständigt påpekar. Det 

är väldigt viktigt att det finns en god kommunikation och att det finns 

ett samförstånd mellan markägare och de som beslutar. Jag tycker det 

är rimligt att man börjar ställa frågan varför. Varför accepterar man inte 

att det finns fornlämningar och att man tar reda på om det går att lösa 

eller inte lösa.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag beklagar, men om inte ansvariga ministern ännu i 

denna dag vet varför de inte vill, då har ju den här debatten varit något 

förgäves. Den frågan måste man ju få besvarad. Om det går via dialog så 

är det är säkert bra men om markägarna inte vill registrera sina forn-

lämningar, hur ska då frågan lösas? Ska vi ha flera Glamildersavtal? Nå-

got annat alternativ ser jag inte att finns och det vill inte vi se. Skatte-

medel ska användas för vård, skola och omsorg, inte för att betala bort 

fornlämningar genom någon slags utpressning där regeringen inte 

förmår att följa lagstiftningen. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Jag tycker att det hör till en demokratisk process i ett hörandeförfarande 

att man ska ha rätt att ifrågasätta och man ska få ha rätt att framföra 

sina synpunkter. Det är vitsen i ett hörandeförfarande. Om man anser 

att fornlämningar inte finns och vi konstaterar att de inte finns så ska de 

inte registreras. Och konstaterar vi att fornlämningar finns så ska de re-

gistreras. Jag upplever inte att det finns någon form av utpressning i det 

här ärendet. 
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Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Jörgen Strand, replik  

Fru talman! Vi i landskapsregeringen 2004 besökte markägarna och 

förde en dialog. Deras frustration baserar sig på att man inte kan an-

vända sin mark till skogsbruk och liknande. Det är en oerhörd fokuse-

ring på registreringen. Det är viktigt med rättsäkerhet. Men det finns 

andra saker i lagen, som ltl Johan Ehn nämnde igår, det finns praktiska 

lösningar för att få kulturarvet dokumenterat och sedan skulle man 

kunna få använda marken. Det borde landskapsregeringen fokusera lika 

mycket på. Det är ju det som är intressant för markägarna och också för 

mig och min ideologi som jag står för.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Fru talman! Ltl Strand och jag har samma syn på den frågan. Orsaken 

till att den här debatten har fokuserat mycket på registreringen är ju för 

att spörsmålet har handlat om registreringen. Klämmen innehåller helt 

och hållet registreringen som huvudtema. Hela den här diskussionen 

går ut på hur man ska bedriva skogsbruk, hur man ska få använda sin 

mark och att hitta en rimlighet i att kunna leva i samklang med sina 

fornminnen. Om man upplever att det någonstans finns en kollision där 

så måste man också klart och tydligt kunna komma överens om hur man 

ska lösa det. 

Ltl Jörgen Strand, replik  

Fru talman! Registreringen är viktig ur en rättssäker synpunkt men vad 

hjälper det markägaren om man får definierat i ett register att alla sina 

30 hektar är fornlämningar? Då finns det ju en reglering om hur man 

ska sköta det här om man vill lösa ut det. Men det är inte mitt mål i det 

här. Mitt mål är att markägarna ska kunna verka och bruka sin mark. 

Man ska inte behöva bära ut ett ämbar jord för varje planta som man 

ska sätta i marken om man vill plantera skog till exempel. Det bör vara 

mer fokusering på de praktiska lösningarna och de paragraferna som 

styr det. Därför tog jag upp detta om representativ utgrävning, som 

nämndes av Magnus Elwendahl. Jag fick inte något stöd då att gå vidare 

med den frågan så det måste undersökas vidare så att det inte strider 

mot Vallettakonventionen eller någonting annat. Detta kan vara en 

pragmatisk lösning. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Fru talman! Vi har ett gemensamt mål, det kan jag konstatera och det 

gläder mig också. Självklart ska också ärendet skötas inom lagens ramar 

och också inom Vallettakonventionens ramar. Just detta att leva och 

verka och var gränserna går är väldigt viktigt att föra en dialog kring 

samt hur skyddsområdena ska vara utmärkta och liknande saker. Det 

här är frågor som ska lösas via dialog. 

Jag vill också för att passa på att framföra ett tack för det konstruktiva 

och konkreta förslaget kring den här representativa utgrävningen. Jag 

kommer att ta det med som ett konkret förslag och gå vidare med den 

frågan. 
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Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Eftersom landskapregeringen har ställt frågor till museiver-

ket verket kring de här skyddsområdena så gjorde museibyrån en åt-

gärdslista på hur man kan jobba vidare med de här frågorna. Varför har 

man politiskt inte drivit dem, när det finns lösningar och justeringar att 

göra direkt med konkreta förslag? 

Jag undrar om ministern kan utfärda något slags löfte om att libera-

lerna och centern, som drev igenom den här lagmotionen, faktiskt löser 

frågan nu under den här perioden så att flera regeringar inte ska behöva 

hålla på med detta. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Fru talman! Den åtgärdslista som finns på hur man kan lösa den frågan 

bygger mycket på planering. Kommunerna har planeringsmonopolet. På 

det sättet går inte förslagen och verkligheten så väl ihop, tyvärr.  

Sedan att avge ett löfte att frågorna ska lösas kan jag inte göra. Men 

jag kan lova att jag kommer att göra allt vad som står i min makt för att 

de här frågorna en gång för alla ska lösas.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja, jag önskar att jag kunde tro på minister Lundberg i den här frågan. 

Klockan går, tiden har tickat och det är väl den här fördröjningen som 

det här spörsmålet handlar om och varför det har tagit en sådan jätte-

lång tid.  

Det är ännu ett exempel på var man behöver utveckla plan- och bygg-

väsendet på Åland och att också komma till skott med detta. Där har ju 

landskapsregeringen också alla möjligheter att ändra t.ex. plan- och 

bygglagens paragraf 11 och föra in det här som ett sådant ändamål där 

landskapet kan gå in och göra en övergripande planering. Verktygen 

finns nog i landskapsregeringens händer, men man har kanske valt att 

inte använda dem riktigt effektivt under den här perioden, det tycker jag 

att är synd.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Fru talman! Då hänger det också på om man tycker att lösningen är en 

övergripande planering av privat mark. 

När det talas om fördröjning så vill jag motsätta mig det påstående än 

en gång. Jag upplever inte att det är en fördröjning. Det kan vara en dif-

ferentiering i synen på demokratin och vad ett hörande ska innehålla 

osv. Jag tycker inte att det är någon idé att ha ett hörande genom att 

posta ett antal brev och ge en kort tid att ha ett hörande bara för att la-

gen stipulerar ett hörande. I den här frågan har dessutom museiverket 

så tydligt har talat om att grunden för ett fullgott skydd för våra forn-

minnen bygger på en ömsesidighet. Då tycker jag också att det är viktigt 

att hörandeförfarande innehåller en ömsesidighet. Och en ömsesidighet 

med 1600 markägare tar lite tid. Men jag tror att det är en väl investerad 

tid med tanke på framtiden och med tanke på möjligheterna att komma 

till en lösning.  



  

  1223 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Fru talman! Vicelantrådet frågar oss i oppositionen huruvida det här ska 

gå korrekt eller snabbt. Mitt svar är: Både och. Det ska gå snabbt och det 

ska göras på rätt sätt. Så är det också när man läser förvaltningslagen 

som träder ikraft 2008. Där finns ordet dröjsmål 30 gånger infört av en 

orsak, ja därför att man ska undvika oskäliga dröjsmål. I den här proces-

sen har det förekommit oskäliga dröjsmål. Man har gjort på fel sätt, man 

ha gjort om. Man har kommit på att man ska ha en förordningsfullmakt. 

Man har inte kommit med lagstiftning, utan den ligger i någon skriv-

bordslåda. Att göra saker i en hörandeprocess som tar för länge är också 

lika fel som att göra den för snabbt. Det finns ju klara bestämmelser i 

förvaltningslagen om hur en hörandeprocess ska gå till. Fem år är för 

länge!  

Sedan när det gäller behovet av förordningsfullmakten så var det inte 

känt i mars 2008. Det är något som man har kommit på efter det. Det 

sägs ingenting om det i det förra spörsmålssvaret. Däremot sägs det att 

man ska ha en förordning, men inte att man inte kan ha en förordning, 

vilket man säger nu. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Fru talman! Jag kan inte juridikens datum. Men från ett visst datum så 

är det inte längre tillåtet att föra in förordningar om det inte finns klart 

och tydligt en förordningsfullmakt i lagen. Vi har frågat flera jurister och 

bedömningen har varit att om vi i det här ärendet ska ha en förordning 

så behöver vi också ha en förordningsfullmakt. Det vet jag att vi fram-

förde i diskussionen, åtminstone var vi medvetna om att en förordning 

kräver en förordningsfullmakt. Det är ingenting som vi har kommit på 

nu. Den ändringen i lagen gjorde tjänstemännen omedelbart. Vi har 

samtidigt jobbat parallellt med hörandeförfarandet som också tog lång 

tid, först skulle alla breven ut och sedan hade vi sex månader på oss att 

höra, sedan skulle vi börja beta av alla telefonsamtal, alla möten, alla 

möten ute i fält, titta på ändringar och korrigera osv. Ambitionen är att 

det ska blir rätt nu då, att vi ska få ett register som är rätt där markägare 

och registerförarna är överens om att det som står i materialet är sant. 

Det här har gjorts så snabbt som man förmår med de resurser som 

finns. Det finns absolut inga några oskäliga dröjsmål i det här ärendet. 

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Danne Sundman, replik  

Fru talman! Om man nu får en syl i vädret och någon hör på vad man 

säger så skulle det viktiga skulle vara att få registreringsprocessen klar 

inom rimlig tid så att inte markägaren glömmer bort vad de har yttrat 

sig om. Det är ju skillnad på den här lagändringen, som jag vidhåller att 

inte var känd i mars 2008, när det gäller förordningsfullmakten. Den 

har konkret att göra med själva registreringen. Att ändra tvåårsregeln 

har ju positiv rättsverkan för alla markägare, det kan man göra efteråt 
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när registreringen är gjord. Jag förstår inte riktigt sammanblandningen 

däremellan. Det är ju inget fel, att på basen av ett register som är gjord 

på den gamla lagen, ändra den regeln sedan. Varför har man väntat och 

klumpat det så att alltihop har fördröjts i flera års tid i onödan? Det är ju 

det som vi försöker reda ut, men vi kommer inte att få det utrett vad det 

verkar.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik  

Fru talman! Det handlar inte om flera års tid. Det handlar om månader. 

Den skillnaden i månader upplever jag att man har igen, om det är så att 

alla har samma utgångsläge när man registrerar, istället för att man ska 

få väldigt många samtal och väldigt många funderingar när man gör en 

förändring sedan mitt i processen. Jag upplever och har gjort bedöm-

ningen att när det rör sig om månaders skillnad är det bättre att man gör 

allt på en gång. Jag förstår inte heller varför det skulle vara så bråds-

kande? Det var brådskande att inleda den här processen, men jag tror 

att det är betydligt bättre att det blir ordentligt gjort och att det blir rätt. 

För det är både effektivast och också bäst för markägarna. Det är ett led-

ord som följer oss hela tiden hur vi måste göra saker så lite omständligt, 

så enkelt som möjligt och så effektivt som möjligt eftersom vi har så be-

gränsade resurser.  

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Harry Jansson 

Tack fru talman! Det är dags att avrunda den här debatten. Även om historie-

beskrivningen kanske inte alltid framgår av vårt stenografiska protokoll så 

vill jag i alla fall för säkerhets skull kommentera den förvirring som finns runt 

de informella diskussionerna som regeringsblockets företrädare avser att föra 

med markägarna i Långbergsöda. Det som vi har kallat för en samrådskom-

mitté från centergruppens sida i ett pressmeddelande för någon vecka sedan. 

Man sammanblandar den informella gruppen med den samrådsgrupp som 

landskapsregeringen talar om i spörsmålssvaret. Kom ihåg att nu handlar det 

om att återskapa möjligheterna att föra en dialog med markägarna och för-

hoppningsvis få slut på de juridiska svårigheterna, dvs de anmälningar och 

motanmälningar som tyvärr kan väntas ifall det här eskalerar. För att åstad-

komma en sådan jordmån så krävs det en dialog. Jag har personligen ansett 

att det är till fördel att vtm Gunnar Jansson ingår i den här formella diskuss-

ionsgruppen. Lyckas vi, jag hoppas sannerligen att vi gör det, så har land-

skapsregeringen en grund för att skapa en formell grupp som tittar på de här 

frågorna. Det skulle finnas mycket att säga om dagens och gårdagens debatt. 

Vad gäller själva klämmen så vill jag för min del påstå att det som spörsmåls-

ställarna här efterlyser i klämmen återfinns ju i sin helhet i spörsmålssvaret, 

inte minst den betonade rättssäkerheten. Men i och med att det här kommer 

att bordläggas, i brist på plena, fram till när sessionen i mars inleds så uppnår 

spörsmålsställarna ändå det som man har efterlyst här i debatten, en möjlig-

het att återkomma. 

Jag vill för centergruppens del betona att även om vi till vissa delar har 

konstaterat att museibyråns tjänstemän kan ha en egen agenda, de har större 

visioner vad gäller fornminnesskyddet än vad vi politisk kanske anser att är 



  

  1225 

möjligt och riktigt, så delar jag inte de grava beskyllningarna som har fram-

förts från talarstolen idag och igår om brott mot tjänstemannaplikten och det 

godtycket och egenmäktigt förfarande som tjänstemännen har blivit påförda. 

Centergruppen vill inte ta del i det. Finns den typen av påstådda övergrepp så 

är det något som de berörda markägare och de talare som har torgfört sådant 

måste bevisa. Det är så pass allvarliga saker när man summerar listan över 

eget mäktigt förfarande.  

Jag vill upprepa det som vicelantrådet sade för en stund sedan i ett replik-

skifte, vi ska lösa den här frågan en gång för alla så att kommande landskaps-

regeringar inte behöver befatta sig med den här problematiken.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Talman! Om jag förstår det här rätt så var meningen med det här anfö-

randet att klara ut hur centergruppen ser på det här. Man skulle klara ut 

saker och ting. Jag blev faktiskt ännu mera förvirrad. Om jag förstår det 

rätt så finns det två samrådsgrupper. Det är inte en grupp som vi har 

pratat om tidigare. Det finns tydligen en informell och en formell grupp 

som är på gång. Det är ju intressant. Om det är så klargörande kan man 

ha olika åsikter om.  

Det sades också här att museibyråns tjänstemän nog har en egen 

agenda, men man håller inte med om allt som har framförts. Jag tycker 

att det är ganska märkligt att man säger från centergruppens sida att 

tjänstemännen har en egen agenda samtidigt som det faktiskt är en cen-

terminister som är politiskt ansvarig. 

Sist och slutligen bottnar det här i centerns ställningstagande 2006, 

där man faktiskt inte inledningsvis gick med på att man skulle reda upp 

de här frågorna och att man skulle få lagstiftningen i skick så att det här 

kunde skötas. Det var faktiskt med hjälp av de obundna, liberalerna och 

framstegsgruppen som man fick ordning på det här. Centern har, ltl 

Harry Jansson, kört ett ganska fult dubbelspel genomgående när det 

gäller det här. Därför tycker jag det är märkligt att man stiger upp och 

säger att nu ska man klara ut och reda ut det här. Det är ju faktiskt det 

som man inte har gjort, utan man har enbart bromsat och man har fått 

tiden att gå.  

Är det en eller två eller finns det ytterligare någon informell samråds-

grupp? Vad är det riktigt som gäller? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack fru talman! Ltl Erikssons förvirring kan jag inte göra någonting åt. 

Om man inte lyssnar på vad som sägs ifrån talarstolen så hjälper det 

inte. Jag uppmanar ltl Eriksson att läsa spörsmålssvaret. Jag har sagt 

ifrån den här talarstolen att vi har bestämt att vi ska föra informella dis-

kussioner med markägarna.  

Vad gäller agendan så vill jag åter uppmana ledamoten att kanske läsa 

det stenografiska protokollet där jag igår sade man kan se museibyråns 

tjänstemäns vilja att ha en egen agenda, vid sidan av den politiska, och 

det baserar jag på den skriftväxling som man har haft med museiverket i 

Helsingfors. Man vill skydda helhetsmiljön. Det är någonting som inte 

ens museiverket i Finland anser att är hållbart, utan det krävs ett kon-

kret skyddsvärde.  
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I övrigt konstaterar jag att den fornminnesregistrering som pågår är i 

linje med vad lagtinget har beslutat. Jag ser ingen problematik i det.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Tycker inte centerns talesman att det är lite märkligt när han säger att 

museibyråns tjänstemän har en egen agenda medan man samtidigt har 

det politiska ansvaret för den här avdelningen? Det gäller nog att se till 

att man får en politisk styrning på det i så fall.  

Sedan när det pratas om förvirring så tycker jag det är rätt märkligt 

att det tydligen är två, kanske tre, olika samrådsgrupper som vi pratar 

om. En informell, kanske en till som är informell och så småningom en 

formell grupp. Jag kan inte riktigt tycka att det är så väldigt klart och 

tydligt. 

Det intressanta, och det som Harry Jansson undvek att svara på, är 

varför inte centern 2006 ville vara med och reda upp de här frågorna. 

Man kom med i ett slutskede när man såg att man inte täcktes annat, för 

då kunde man inte köra ett dubbelspår. Det gick två gånger till stora ut-

skottet då. Men från första början var inte centern med på att få den här 

lagstiftningen i skick. Det är i och för sig före ltl Janssons tid, men han 

har säkert fått sig berättat varför man agerade på det sättet.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack fru talman! Jag vill inte kommentera sådant som har hänt före min 

tid. Var och en kan svara för sitt eget handlande vid olika tidpunkter.  

Vad gäller de informella diskussionerna, så har vi nu de här dagarna 

kunnat höra hur bl.a. ltl Anders Eriksson har varit i omfattande synner-

ligen detaljerade informella diskussioner med olika markägare. Det må 

även vara för regeringsblocket tillåtet att ha motsvarande diskussioner 

med markägare. Vårt syfte är att lösa det här, inte att åstadkomma 

konstlade konflikter mellan markägare och den politiska sidan.  

Vi stöder inte heller tanken på ett ministerstyre, som inte svarar mot 

den tjänstemanna och politiska tradition som vi har. Tjänstemannen 

agerar utgående från delegeringsbesluten och ministrarna tar de princi-

piella ställningstaganden. Ministerstyre är ingenting som vi omfattar.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Jag tycker det är bra att ltl Harry Jansson tar tjänstemän-

nen i försvaret. Det på sin plats.  

Sedan önskar jag honom verkligen lycka till. Jag tar fasta på det löfte 

som utges om att den här frågan ska vara utagerad inom den här man-

datperioden. Men handen på hjärtat, ltl Jansson, tror ni verkligen att 

frågan ska lösas med dialog, samförstånd och information? Det har vi, 

museibyrån och Långbergsöda, hållit på med i 30 år. Handen på hjärtat, 

handlar det inte om pengar?  

Ltl Harry Jansson, replik 

Med handen på hjärtat, herr talman, vill jag upprepa det som jag sade 

igår. Vi har faktiskt fortfarande diskussioner också, vi har tagit oss den 

friheten även om det tydligen är fult att ha den typen av kontakter. På 
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basen av de diskussioner som vi har fört med markägarna så vill jag 

upprepa att de som bor i de här bygderna har en stolthet och därmed ett 

ärligt uppsåt att medverka till ett fortsatt skydd av fornminnena. Det är 

helt uppenbart. Men de vänder sig mot att det kan betecknas lite god-

tyckligt vad som fornminne och framförallt hur stora skyddsområden 

man skall ha. Om jag igen rekapitulerar så är det där som till och med 

museiverket i Finland anser att man inte kan ha de ambitionerna som 

tjänstemännen har vid den åländska museibyrån.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är glädjande besked om man ska reda upp godtycke och oklarheter 

och sedan är den här frågan löst. Jag hoppas att det går att få till det. I så 

fall, om det är så lätt, så förstår jag inte att man har väntat så länge. Jag 

hoppas verkligen att ltl Jansson och alla andra involverade för detta i 

hamn, oberoende om det är formella, informella samrådsgrupper eller 

andra grupper, så att man tar fasta på detta och att det ska vara gjort 

inom den här mandatperioden. Det välkomnar vi mycket gärna. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Tack för de lyckönskningarna ltl Gunell. Vi kommer 

naturligtvis i de här diskussionerna att lite återföra detta som det ska 

vara, en dialog, och inte en uppdelning som ltl Gunell tidigare har sett 

på den här frågan. Det gäller faktiskt att hitta en balans.  

Även om det finns problematik hos de andra 1400 markägare som har 

accepterat registreringen så är det ändå trots allt ”enbart” ett tjugotal 

fall som är problematiska. Personligen anser jag att om vi inte klarar av 

att hitta en balans där så då måste jag ärligt medge att då har vi miss-

lyckats i vårt uppdrag.  

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet?  Diskussionen är avslutad.  

Under överläggningen har ltl Danne Sundman, understödd av ltl Anders Eriksson lagt 

följande förslag till hemställan: ”Lagtinget hemställer om att landskapsregeringen ver-

kar för en rättssäker fornminnesförvaltning inbegripet ett färdigställande av uppdate-

ring i det i lagen stipulerade fornminnesregistret.” 

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 den 2 mars. Godkänt. Förslaget är bordlagt till plenum den 2 

mars. 

Enda behandling 

12 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2010 

Finansutskottets betänkande (FU 5/2010-2011) 
Landskapsregeringens framställning (FR 10/2010-2011) 

Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Jan-Erik Mattsson  

Herr talman! Finansutskottet har behandlat landskapsregeringens förslag till 

en tredje tilläggsbudget för år 2010. Finansutskottet fick en del vägledning 
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från lagtinget. Vi har därför valt att fördjupa oss i de punkter som vi ansåg att 

det fanns skäl till. 

En punkt som på första sidan kallas budgetdisciplin, under allmän moti-

vering, har varit ett återkommande ämne i finansutskottets betänkanden un-

der flera år, framförallt under senaste ordinariebudget och i den tidigare till-

läggsbudgeten. Man kan konstatera att stora budgetmoment som t.ex. ÅHS 

budgetmoment, under tidigare år, ofta föranledde återkommande tilläggs-

budgeter. Den senaste var på 5,3 miljoner euro, jag är osäker på vilket år det 

var. Det berodde antagligen på dålig intern budgetdisciplin inom ÅHS. Men 

det uppmärksammades så pass mycket så att sedan dess, och det kan också 

hända att det beror på den nuvarande styrelsen för ÅHS, så har inte tilläggs-

budgeten på detta sätt förekommit. 

I nuvarande tilläggsbudget handlar det om trafikavdelningen som också 

har en liknande typ av klumpbudgetering. Framförallt i 2011 års budget var 

det synnerligen åsynligt i form av ett enda stort anslag för skärgårdstrafiken 

utan dispositionsplan på nästan 16 miljoner euro. Man kan fråga sig hur ska 

man upprätthålla budgetdisciplinen under 2011 med det anslaget?  

Utskottet var väldigt tydlig i ordinarie budget att man måste utgå ifrån att 

tidtabellen och andra åtgärder vidtas så att budgetanslaget hålls.  

Man kan konstatera att vi håller på att skapa en ny budgetkoloss, gymnasi-

ereformen, där sju tidigare enskilda budgetmoment för skolorna samman-

klumpas till två. Det här föranleder också en viss eftertanke. Man bör tillse att 

man håller budgetdisciplinen mellan de olika områdena. Därtill torde det fin-

nas behov av en kraftfull styrelse. Jag vill återkoppla det här också lite grann 

till hur finansförvaltningslagen framledes kommer att tillämpas i det offent-

liga. 

Finansutskottet har varit väldigt tydlig den här gången i det här ärendet.  

Nästa gång kan man ställa sig frågan; vad händer om lagtinget skulle säga nej 

till dylika tilläggsbudgeteringar, t.ex. om så skulle ha varit fallet vid den stora 

tillläggsbudgeteringen på 5,3 miljoner euro till ÅHS?  

Det andra som vi lite har fördjupat oss i är evenemangen för turismens 

främjande. Vi har kommit fram till att det här är vällovliga ändamål. Vi har 

kommit fram till att det inte utgör otillbörligt statsstöd när det gäller filmpro-

duktionen. Det är viktigt att sådana här insatser samordnas med andra in-

tressegrupper och att man också kanske tar fram ett styrdokument som säger 

hur detta skall gå till.  

Sedan kommer vi till inkomster, försäljning av fastigheter. När det gäller 

lotsdistriktsfastigheten så är det synnerligen viktigt att den får en positiv lös-

ning, framförallt för Fredsinstitutet. Genom bildandet av ett fastighetsbolag 

och eventuella donationer kan ett gott resultat uppnås för det vidare arbetet.  

Nästa moment som jag vill presentera är näringsavdelningens förvalt-

ningsområde. I övrigt framgår det i betänkande vad utskottet har lyft. Angå-

ende näringsavdelningens förvaltningsområde så var det en hel del diskuss-

ioner om stödet till Air Åland. Det framfördes enbart positiva åsikter i lag-

tinget vid remissen vad jag kan minnas. Även i utskottet har vi fått samma 

meddelanden vid hörande. Vi har klarlagt att landskapsregeringen via ett 

visst ägande i Posten, Ålands penningautomatförening och Ålands utveckl-

ings Ab har en representation i ägarandel på ca 21,27 procent av bolaget. Ut-

skottet tillstyrker det ekonomiska tillförandet, men om man ger det som 

kapitallån så ska detta kapitallån, om det ska förändras till något annat, om 
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det ska konverteras till aktier så kan detta ske enbart med lagtingets bifall. 

Utskottet tycker inte att det är ändamålsenligt att landskapsregeringen skulle 

öka sin ägarandel i Air Åland. Med beaktande av detta kunde också detta stöd 

utgå som ett rent stöd. 

Sedan till trafikavdelningens område, 48.20.20, sjötrafiken, där vill jag an-

föra en liten kort rättelse. Det har smugit sig in lite bokstavsfel. Det gäller 

andra momentet där det står om förbindelsebåten Gåsö. Andra momentet 

skall ha följande lydelse: ”När det gäller den typ av trafik för vilken m/s Gåsö 

används framhåller utskottet vikten av att landskapsregeringen utarbetar 

principer för vilka öar som ska trafikeras och på vilka premisser så att beslut 

därefter kan fatta om enskilda linjer och turlistor”.   

Sedan kostnader för väghållning, där fördjupade sig utskottet i Svibybro 

och bank. I samband med ordinarie budget konstaterade utskottet att den 

förteckning över alla projekt som finns under det här momentet saknades i 

2011 års budget. Tidigare har det funnits en lång lista där man har sett de 

olika årsstaternas del av finansieringen av olika projekt. Skulle det ha funnits 

en sådan lista i 2011 års budget så skulle man också ha sett resultatet av de 

tilläggsmedel som har äskats under året. Man kan konstatera att i budgetför-

slaget för 2006 angavs faktiskt kostnaderna för detta projekt till dryga 

600000 euro. Totaleffekten av de ändringsbeslut som har gjorts, och de pro-

blem som uppstod på vägen av olika orsaker, så har faktiskt detta projekt bli-

vit 1 miljon dyrare än vad som angavs i planen år 2006. Men skulle man ha 

haft tabellmodellen hela vägen så skulle vi ha sett detta mycket tidigare. Vi 

vill också framhålla vikten av att när en sådan här överskridning görs så 

måste den komma till lagtinget omedelbart. Den skulle ha varit här i april. 

Sedan kan man också ställa sig frågan, i det här sammanhanget och i till-

lämpningen av kommande finansförvaltningslag, hur mycket får ett projekt 

kosta över det anslag som finns för att man skall kunna teckna kontrakt? Det 

kommer i framtiden alltid att finnas behov av att kunna teckna kontrakt inom 

en viss tid och när ett anbud kommer in så ligger det i närheten, det ligger 

under eller det ligger mycket över. Man borde på något vis skapa ett regelverk 

som säger att ett projekt inte får startas och kontrakt får inte tecknas om det 

avsevärt överskrider budgeterade medel. Det har man inte tillämpa tidigare. 

Det här har vi diskuterat i finansutskottet. Vi tycker att den finansförvalt-

ningslag som så småningom ska användas borde innehålla sådana här förtyd-

liganden. 

Det är trevligt att finansutskottet är helt enigt i sitt betänkande, trots den 

diskussion som fanns under remissen om att man absolut inte, under inga 

omständigheter, skulle ta ansvar för de tilläggsanslag som fanns. Vad skulle 

hända om vi sade nej?  

Med anledning av detta föreslår utskottet att landskapsregeringens förslag 

till en tredje tilläggsbudget för år 2010 antas med beaktande av utskottets 

motiveringar i betänkandet. 

 Talmannen  

Den anförda rättelsen antecknas. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Vår lagtingsgrupp är rätt nöjd med finansutskottets betän-

kande när det gäller de sakfrågor som vi tog upp i remissen. Vi har några 
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frågetecken främst på en punkt. Det är under budgetdisciplin där fi-

nansutskottet igen citerar sig själv. Detta har finansutskottet nu gjort 

under den här mandatperioden nästan varje gång det har varit tilläggs-

budgeter och varje gång det har varit behandlingar av revisionsberättel-

sen. Hur länge kan man hålla på att citera sig själv när det gäller bud-

getdisciplin, menar utskottsordförande? När ska man med andra ord 

säga nej? När kommer första nej? Skjuter vi det framför oss år efter år 

och låter bli att budgetdisciplinen och, som alltid, trafikavdelningen 

fungerar enligt regelverken som vi är överens om allihop. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik  

Tack, herr talman! Jag tycker det är en väsentlig fråga att ställa om lag-

tinget säger nej. Jag tror inte det är frågan om OM längre utan det är 

frågan om NÄR. Det är det som kommer att hända, tror jag. Man måste 

säga nej, annars förstår man inte signalerna om budgetdisciplin.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Vi människor fungerar rimligen på det sättet att om man 

inte bryr sig om när man år efter år från huvudmannens sida upprepar 

sina krav och det inte resulterar i några effekter så betyder det ett klar-

görande att man kan fortsätta att inte bry sig om. I något skede måste vi 

sätta ner foten. Hur är diskussionen inom nuvarande finansutskottet till 

den delen? När tänker man sätta ner foten? Jag återupprepar det som 

jag sade tidigare, den här typen av citat av sig själv har vi nu läst i lite för 

många handlingar. När man har en sådan här överskridning så dels har 

man ett olagligt kontrakt i bakgrunden när det gäller Svibybron och dels 

ett fullständigt undermåligt underlagsmaterial. Någonstans måste an-

svaret tas ut, någonstans måste man säga nej. 

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik  

Tack, herr talman! Ja, någonstans måste vi säga nej. Jag tror att det här 

finansutskottet inte kommer att sitta så värst länge så jag vet inte om vi 

tvingas att ta det beslutet i det här finansutskottet. Det är inte bara det 

här finansutskottet som har upprepat den här problematiken. Det har 

nog förekommit under en längre tid. Det har blivit en slentrian, tyvärr. 

Har man en utgift som antogs för ca ett år sedan så är det svårt att säga 

nej till den nu. Det är lite svårt att få en överskådlighet över vad som 

händer. Kanske det kommer att ske i nästa tilläggsbudget om det kom-

mer någon mer tilläggsbudget under den här mandatperioden. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det finns ett uttryck där man brukar säga att det är bara prat men ingen 

verkstad. När det gäller det här betänkandet så är det bara skrivningar 

men ingen verkstad.  

Angående detta som finansutskottets ordförande sade om att säga nej 

så uppmanade jag redan i remissen att man måste säga nej, annars rul-
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lar det här på. Det jag tänkte säga sammanfaller så mycket med det som 

sades tidigare så jag ska helt kort försöka variera mig. När man skriver 

att en sträng budgetdisciplin är av största vikt, får jag fråga finansut-

skottets ordförande hur många gånger som finansutskottet skrivit det 

här? Nu säger finansutskottets ordförande att vi måste börja säga nej. 

Man tar ju inte detta på allvar. Det rullar bara på.  

Det sägs så här; ” Utskottet betonar att vid konflikt mellan anslag 

och verksamhetsvolym gäller anslag”. Menar man det eller skriver det? 

Om man menar det har man definitivt inte gått med på medlen till sjö-

trafiken. Det är ju klart och tydligt formulerat.  

Jag kände faktiskt inte till att det var så illa, menar finansutskottets 

ordförande att man kan skriva kontrakt fast det inte finns tillräckligt 

med anslag?  

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik  

Herr talman! I det här betänkande har samtliga partier, utom Åland 

Framtid deltagit. Det är ett enigt betänkande. Det har omfattats, den här 

gången har vi tvingats att anta och skriva som vi har gjort. Hur många 

gånger det har skrivits sådana här saker har jag inte hållit reda på. Un-

der min nuvarande tid i finansutskottet är det den tredje gången som vi 

har uppmanat till budgetdisciplin. Vi kommer till vägs ände, det är jag 

helt övertygad om. I den situation som vi befinner oss i just nu och 

framöver med ekonomin så finns det all anledning att vara ännu tydli-

gare.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det betyder att de här skrivningarna har gjorts tre gånger på lite över ett 

halvår. Det värsta är att de skrivits många, många gånger förut.  

Förstår jag uttalandet rätt att man skriver kontrakt ifrån förvaltning-

ens sida fast man ser att man inte har tillräckliga anslag? Det är så 

nedärvt att man inte bryr sig om ifall man har tillräckliga anslag för man 

vet att man får tilläggsbudget ändå. Det är precis som om ltl Mattsson 

och jag skulle beställa något som kostar 100 000 fast vi vet att vi har 

bara 50 000 men vi tror att det ordnar sig på något sätt. Jag skulle åt-

minstone inte göra det och jag hoppas att inte Mattsson heller skulle 

göra det, men förvaltningen gör det tydligen. Fungerar det faktiskt på 

det sättet? Jag måste säga att det är värre än vad jag trodde. 

Låt mig avsluta med att säga; när tänker och tycker ltl Mattsson att vi 

ska säga nej till de här anslagen? Det här rullar bara på annars.  

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik  

Herr talman! När det gäller anslaget under det här budgetmomentet så 

lyfte jag fram i inledningen av mitt anförande att de här klumpade an-

slagsmomenten som det här utgick ifrån ställer till ett visst bekymmer. 

Den här tabellen som utskottet efterlyste fanns med tidigare, men den är 

inte på momentnivå. Däremot är alla väganslag där under byggnads-

momentet. Därför kan man antagligen anta anbudet, för att hela bud-

getmomentet innehåller så här mycket pengar. Om man nu kallar att det 
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för budgetdisciplin eller inte men det är ju den här modellen som inte är 

ett bra sätt att ha budgetering, att man har en klump. Tänk nu vad som 

händer med skärgårdstrafiken under 2011, som har ett enda budgetmo-

ment för en hel hög med färjor. 

Talmannen  

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Vi vågar nog inte riktigt tänka på det. I finansutskottet bävar vi att ta 

den budgeten med det momentet. 

Jag skulle gärna vilja följa upp frågan lite mera. Jag var med på hö-

randena, men inte på den slutgiltiga behandlingen. Det framkom då att 

man redan i juni 2009 visste, när man skrev kontrakt om Sviby bro och 

bank, att man hade 800 000 att tillgå. Men anbuden låg på 1,1 miljoner. 

Man visste att det saknades 300 000. Fick ltl Mattsson någon förklaring 

på varför man skrev kontrakt i det skedet utan finansiering? Varför kom 

man inte till lagtinget och äskade om pengar då när det var relevant? 

Varför kommer man nu i en städarbudget?  

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik  

Varför man och varför man, herr talman, det kan jag inte svara på. Där-

emot var det precis såsom jag just beskrev. Det fanns pengar under det 

här budgetmomentet. Men planen som angav vad det skulle kosta över-

skreds. Det betyder inte att man ändå måste tilläggsbudgetera. Andra 

projektet kan ju gå under den budgeterade summan, vilket det ofta har 

gjorts. Rent formellt fanns det pengar under rätt moment i budgeten. 

Däremot var inte projektets kostnader beskrivet i budgeten det som det 

verkligen kostade. Budgettekniskt gjorde man inte fel. Däremot i moti-

veringen till budgetmomentet var det ett fel. Om man nu avsiktligt har 

tagit bort det av den orsaken vet jag inte. Finansutskottet har de facto 

tagit fasta på att det här vill man ha tillbaka. De här torde egentligen ut-

göra grund för budgetdisciplin.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Om man måste ta 300 000 mera till ett visst projekt då blir ju andra 

projekt utan pengar. Då uppfyller man ju inte det som man har skrivit i 

budgeten och det kanske man kan göra. Men i något skede måste man 

väl ändå meddelas sig med lagtinget om vilka omprioriteringar som är 

gjorda. Anser ltl Mattsson att man löser den här problematiken genom 

att återigen tala om budgetdisciplin? Jag har gett upp hoppet om att 

hålla på att nöta om detta, för det tåget har gått. De här handlar om 

någonting annat. Nu måste vi få in nya rutiner och system. Vi från lag-

tingets sida måste kräva det mycket tydligare än vad vi har gjort och inte 

hålla på att nöta om den disciplin som inte alls verkar lösa problemati-

ken. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik  

Herr talman! Det är precis såsom ltl Gunell säger. Budgetdisciplinen be-

står ju av två saker. Det är att uppfylla det som budgeten vill att man ska 

förverkliga och uppfylla det med de medel som man har. I det här fallet 

är det precis såsom ltl Gunell säger, att de projekt som man var tvungen 
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att ta pengar ifrån, för att förverkliga dem så måste man tilläggsbudge-

tera och då anger man det här. Det är inte något fel i sak i sig, men man 

borde kanske gå till det att motiveringarna under momentet också ska 

vara bindande till budgetförverkligandet. Vi hade en jättebra diskussion 

i utskottet när vi skrev vårt utlåtande om finansförvaltningslagen. Vi var 

också där helt eniga om vad det skulle stå. 

Jag tror att problematiken är ganska klar vad vi vill. Nu är det bara 

tillvägagångssättet hur man gör det.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Jag tycker att det här är en bra diskussion. Finansut-

skottets ordförande tar upp många viktiga saker i frågan om budgetdi-

sciplin. Det saknas ett resonemang. Om man ska uppfylla några disci-

plinära förfaranden så måste det finnas ett regelverk. Det är ju inte en 

personlig prestation utgående ifrån någon slags moraliska kriterier, utan 

det måste finnas ett tydligt regelverk. Det borde vi väl få genom den nya 

finansförvaltningslagen. Finansutskottets ordförande var inne på vår 

budgetmodell. Det är ju den som är förödande för alla. Vi har nu kom-

mit till vägs ände. Jag tycker att det är där som nyckeln finns. En viktig 

sak just i den här diskussionen är att separera investeringar och drift i 

nästa budget.  

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik  

Herr talman! Jag tackar för de värmande orden. Jag ser fram emot att vi 

måste få en bättre modell med de olika budgetmomenten. Jag nämnde 

inledningsvis att vi håller på att skapa en ny fördelningsmodell som vi 

behöver ha kontroll på. Det är fördelningen mellan de olika skolorna. 

Det kommer framledes att stå i den kommande budgeten; Ålands gym-

nasieskola och en klumpsumma. Sedan måste det vara beskrivet i moti-

veringen i momenten vad varje skola ska göra för vilka pengar. Hur de 

sedan knyts till skolorna, i det budgetbeslut som man tar, kan jag inte 

svara på i dagsläget. Jag har också en tilltro till att den nya finansför-

valtningslagen ska få förordningar som ska styra det här så att man klart 

och tydligt kan se från budgetframställningen till bokslutet vad som har 

hänt.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag är inte beredd att ta ställning till att vi ska ha en budget där man i 

frågan om gymnasielagen reder ut de olika skolorna. Det ska ju inte fin-

nas egentligen rent formellt. 

 Det som är väsentligt är att man skiljer på investeringar och drift och 

att man budgeterar för det år som driftskostnaderna ska levereras och 

presteras. Reservationsanslag och reserveringar gör också budgeten yt-

terst svårläst. Jag är inte så säker på att vi behöver detaljnivå på drifts-

anslagen.  

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik  

Herr talman! Det är precis så där som finansutskottet resonerar i sitt ut-

låtande till lagutskottet om finansförvaltningslagen. Man måste ha de 
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här anslagen klara, tydliga och transparenta. Det finns en typ av anslag 

som är väldigt svåra att göra, som vi också tog ställning till, det är EU-

anslagen, de mångåriga projektanslagen. 

Tillbaka till skolanslagen, om vi ska separera skolornas investerings-

anslag och skolornas driftsanslag, det vet jag inte hur det kommer att se 

ut. Så är det väl med ÅHS idag, investeringarna är väl separerade fullt 

ut, men inte ända ner på minsta datorinköp, men över en viss nivå. Det 

är väl den modell som antagligen också måste användas för skolorna.  

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Påpekandet från finansutskottet om budgetdisciplinen är helt ade-

kvat. Landskapsregeringen delar den åsikten, det måste bli det ändringar till 

många stycken. Historien visar att det här inte är någonting som har uppstått 

nu. Det här beror på flera olika bakomliggande faktorer som gör att vi upple-

ver den här historien om och om igen. Jag tycker också att för den här land-

skapsregeringen blev det extra tydligt här under de två sista tilläggsbudgeter-

na. Det är alldeles särskilt viktigt, som vi har eftersträvat, att vi ska ha en or-

dentlig översyn av vårt regelsystem. Vi ska bygga bättre system för framtiden 

för att kunna hålla budget för att man i förvaltningen ska ha den budgetdisci-

plin som finansutskottets ordförande här efterlyser. 

Det finns flera olika orsaker till varför äskandena om tilläggsanslag upp-

står. Man måste också komma ihåg att det till väldigt många delar fungerar 

bra med tanke på hur många budgetansvariga vi ändå sist och slutligen har. 

Det fungerar inom många områden. Sedan finns det några områden där det 

inte fungerar. En åtgärd som den här landskapsregeringen har tagit itu med 

är att titta över olika system. Därför att det är systemen som styr hur förvalt-

ningen agerar. Det är systemen som också styr oss, som sitter i landskapsre-

geringen, hur vi ska agera. Systemen måste vara i skick och de måste fungera 

så att man verkligen också kan ha en ordentlig uppföljning av budgeten. 

Finansförvaltningslagen har redan nämnts, den är viktig i sammanhanget. 

Det är viktigt att vi får en ny budgetprocess.  

Diskussionen om revisionen och den interna kontrollen, som vi särskilt 

håller på att fokusera på just nu, där krävs det också mera kunskap inom hela 

den allmänna förvaltningen. Vi har tillsatt en liten grupp, där förvaltnings-

chefen är ordförande, med uppdraget att särskilt titta på hur man ska få den 

interna kontrollen att fungera, man ska titta på hur budgetens efterlevnad 

följs upp och att det ska finnas system som är lätta att följa för dem som är 

budgetansvariga. Det här arbetet och de här åtgärderna, som förvaltningsche-

fen förväntas att komma fram med efter vid halvårsskiftet, ska sedan ligga till 

grund för förnyelse av våra interna system. Vi har också diskussionen och re-

visionen av hela vårt revisionssystem som också är en del i det här. 

När det gäller projekt så är det också en del som den här gruppen ska titta 

på. De här problemen som vi har upplevt med flera större projekt ska inte 

finnas. Man ska ha en klar plan, en klar ledning och en kontroll av projekten 

Här nämndes olika trafikprojekt. I framtiden ska det inte kunna fungera på 

det sätt som det är gjort i det här fallet. 
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Sedan en annan aspekt i budgetens efterlevnad och budgetdisciplinen, det 

handlar om dem som är budgetansvariga i vårt system. Också där måste vi 

kvalitetssäkra. Vi ska ha systemen i skick, men vi måste också se till att alla 

som har de här funktionerna ska ha en viss form av kvalitetssäkring, en ut-

bildning, en kompetens men också ett klart uttalat ansvar som man också se-

dan ska kunna följa upp med någon åtgärd, om man brister i sitt ansvarsta-

gande. Det är också väldigt viktigt att det finns och att det tydliggörs.  

Sedan finns förstås också budgetöverskridningar som kan vara väldigt 

svåra att förutse och förutsäga. Det är också sådana omständigheter som man 

måste ha med i beräkningen i vårt system. Får vi våra system i skick då tror 

jag också att man ska kunna ha mycket klarare planering, en långsiktig plane-

ring och en bra uppföljning under budgetåret. Tack.   

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag tyckte att det var en ansvarsfulls reaktion på finansut-

skottet skrivningar. Tyvärr har de varit så ofta återkommande så det här 

borde rimligen ha tagits tag i tidigare. Det var en del intressant diskuss-

ion om systemen för budgetförverkligandet som lantrådet tog upp. De är 

naturligtvis viktiga. När det gäller driftkostnadsöverskridningar har man 

ofta hyfsade förklaringar till dem. Investeringskostnadsöverskridning-

arna i föreliggande tilläggsbudget är naturligtvis ett jättebekymmer som 

man inte kan acceptera. Då är min fråga; finns det alltså olika system till 

olika verksamhetsenheter inom landskapet? I så fall är det ju hemskt 

konstigt. På de flesta håll fungerar det ju. På något håll fungerar det inte. 

Har de möjligen då ett annat system? Sedan tycker jag att självkontroll 

alltid är det som man ska satsa på och det är bättre än extern kontroll. 

Den här kontrollen som andra ska göra är sämre än att ha ett bra in-

ternkontrollsystem.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det här systemet med budgetöverskridningar har pågått under 

väldigt många år och under många regeringar. Finansutskottet ordfö-

rande nämnde ÅHS bara som ett exempel som var ständigt återkom-

mande. Det här har funnits med oss länge. Den här landskapsregeringen 

har ändå tagit i det. Vi har kämpat för att få fram finansförvaltningsla-

gen. Vi försöker revidera revisionssystemet och vi har nu också givit 

uppdraget till förvaltningen att man uttryckligen ska ha ännu bättre sy-

stem. Det är precis som ltl Roger Jansson säger, systemen finns och de 

är lika för alla, men de behöver tydliggöras, man måste ha den interna 

kontrollen bättre på grej, man måste ha budgetuppföljningsprocessen 

bättre på grej och man måste ha kvalitetssäkring. Den som är budgetan-

svarig måste också ha en adekvat utbildning så att man verkligen också 

kan hantera sitt uppdrag.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för de synpunkterna. Det är viktigt att man försöker 

åtgärda de problem som finns i samband med implementeringen av den 

nya finansförvaltningslagen. Jag tror inte alls att det räcker. Möjligheten 

att köra över systemen och den budgetdisciplin som finns i dem måste vi 

bli av med. Att hänvisa till ÅHS tycker jag är lite fult. Några av oss här i 

oppositionen har varit engagerade i ÅHS, antagligen är det därför som 
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man drar till med det. Det är vård utanför Åland, under tidigare år, som 

har varit det stora problemet när det gäller budgetering inom ÅHS. Det 

är fortfarande problem med det eftersom man har väldigt svårt att veta 

vad den summan ska bli. Det beror på patientinflödet och de problem 

som patienterna har i förhållande till den kunskapsmassa som finns 

inom ÅHS. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag tycker inte alls att det är fult att peka på ett exempel. Det 

finns många andra exempel. Just nu pekar vi på trafikavdelningen för 

där har det varit flera tilläggsbudgeter. Det är observerat och uppmärk-

sammat. ÅHS har ändå tagit i de här sakerna och lyckats med att styra 

upp sin budgetdisciplin. Jag tycker inte att det finns anledning att prata 

om att det är fult, snarare tvärtom. Man att kunnat ta tag i frågorna och 

man har lyckats. 

Jag tycker det är viktigt att understryka att var och en budgetansvarig 

har ett ansvar. Man måste sedan också kunna följa upp det ansvaret i 

förlängningen. Det finns inte något helt klart system för det idag. Det är 

också en del i uppdraget som arbetsgruppen ska titta på. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Jag tror att alla vill samma sak i den här frågan. Det 

är väl givet att vi ska ha en bra budgetdisciplin. Det är också viktigt med 

de kontrollsystem och revisionssystem som lantrådet talar om. För mig 

kvarstår nog ändå som viktigast att vi får en budgetstruktur som är ef-

fektiv och som fungerar. Finansförvaltningslagen och vad den eventuellt 

kan föra med sig är av ytterst stor betydelse. Jag vill gärna veta hur 

lantrådet ser på våra budgetar. Vad är mest väsentligt? Vad ska man 

göra först för att få regelverket så att det inte blir disciplinära problem? 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Redan inom nuvarande lagstiftningssystem kan man strama 

upp nuvarande förvaltningsstrukturer och göra det ännu bättre. Den här 

landskapsregeringen har verkligen eftersträvat att vi skulle få finansför-

valtningslagen i hamn. Och att finansförvaltningslagen också skulle bes-

lutas om här i lagtinget så att vi kan gå vidare med olika förordningar 

som ska genomföras för att vi sedan ska kunna sätta den ikraft. Land-

skapsregeringen har ju haft ambitionen att sätta det nya, som följer fi-

nansförvaltningslagen, ikraft vid årsskiftet. Det är tveksamt nu om det 

faktiskt kommer att finnas tid för det. Det här är ju ett stort arbete som 

vi har satt igång och som fortgår. Det handlar om budgetprocessen och 

budgetstruktur. Oberoende av finansförvaltningslagen har det förts väl-

digt mycket diskussioner med ledningsgruppen om hur man hela tiden 

ska förbättra budgetsystemet.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Finansförvaltningslagen är ju en ramlag. Den säger inte så hemskt 

mycket om vilka förändringar som regeringen ska göra. Det är ganska 

mycket upp till regeringen själv, genom förordningarna och mycket an-
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nat. Därför tycker jag det är viktigt att lantrådet klargör hur nästa till-

läggsbudget eller nästa budget direkt påverkas av det här vad gäller 

strukturen. En sak som har framförts är att vi ska skilja på investeringar 

och drift. Kommer det att vara aktuellt i samband med 2012 års budget? 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Igen, vi har fört fram en lagframställning till lagtinget. Vi vän-

tar att den ska komma ut från lagtinget, så att vi ska kunna gå vidare. Vi 

ska göra de förordningar och de föreskrifter som följer finansförvalt-

ningslagen. Vi kommer också till den delen att följa det som har sagts 

ifrån lagutskottets sida. Om jag kommer ihåg rätt så efterlyste man, obe-

roende om vi hinner få den här lagen i kraft eller inte, att man redan i 

nästa års budget ska skilja på investeringar och driftutgifter.  

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! I samband med remissen av den här tilläggsbudgeten tog jag 

upp några frågor. En principiell sak som jag hade som utgångspunkt var att 

särskilda på de frågor som är politiska där man väljer om man vill göra det 

här, budgetfrågor i ordets rätta bemärkelse. Vill man ge anslag till den här 

filmen? Vill man ge anslag till PAF-Open? Det är alltså politiska frågor. När 

det gäller filmen så är det en bedömning av de medel som finns. Kan man ju 

enligt regelverkets stöd ge 50 000 för någonting som ansågs vara bra för 

marknadsföringen? När det gäller 30 000 och PAF-Open så var det ett åta-

gande som man har gjort tidigare som man borde ha budgeterat men som 

man då rättade till.  

Sedan finns det andra typer av budgetfrågor där man konstaterar beräk-

ningar som är fel gjorda. Det har varit omständigheter som kan förklara att 

det har ändrat när det gäller vägtrafikhållningen och liknande. 

Sedan har vi exemplet Svibybank där man har antagit ett anbud utan att 

det fanns anvisade medel. Det är mot regelverket. Det ska man inte kunna 

göra oberoende av vilken budgetstruktur man har. Man kan säga att ordet 

budget är lika med bindande. Det som lagtinget säger i budgeten, är det 900 

000 för Svibybank så är det 900 000, vare sig mer eller mindre. Tecknar man 

då ett kontrakt på 1 100 000 så måste man sätta in en klausul; under förut-

sättning att lagtinget beviljar medel. Det är de rutiner som finns i förvaltning-

en. Annars förhandlar man eller får ner beloppet till det som det gäller. 

Vi har andra exempel. Vi har asfaltmassorna som kostade landskapet nå-

gon miljon. Där berodde det på att man inte har gjort avtal.  Man lade ansva-

ret och möjligheten att kräva i händerna på en utomstående entreprenör. Det 

var också ett felaktigt beslut enligt regelverket. 

Vi har Skarvenaffären som är föremål för polisundersökning. Man beställ-

de åtgärder utan beslut och utan budgetmedel. Det kom tilläggsäskanden se-

nare i lagtinget. Det var ett felaktigt förfarande enligt regelverket. Man kan 

inte göra så enligt regelverket och då måste regeringen se till att man har ru-

tiner, internkontroll och styrning för att utkräva ansvar eller rätta till det. 

 I och med att lagtinget godkände Svibybank så har man godkänt över-

skridningarna. Då har frågan ställts här av finansutskottet; ska man sätta 

stopp? Det var någon här som sade att man måste göra det. Ja, är det så en-
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kelt? Skulle lagtinget ha sagt att det inte blir mera pengar när ÅHS äskade om 

tilläggsanslag? Det betyder att man måste analysera vad som har hänt. Är det 

rimliga orsaker så måste man gå till systemet och titta på hur det är. Jag har 

inte någon kännedom om de här 5,3 miljonerna i tilläggsbudget för ÅHS. An-

tagligen följde inte vissa avdelningar budgetdisciplinen i detta fall, man hade 

regler mellan avdelningarna för vård utom Åland.  

Däremot kommer jag mycket väl ihåg 2002 och den perioden fram till 

dess. Då var principen den att man överbudgeterade för säkerhets skull, det 

fanns pengar och man kunde alltid kan använda dem för någonting. Det var 

90-talets princip. 

År 2002-2003 underbudgeterade man för att visa att man fick ner budge-

ten till en rimlig nivå. Det var också en signal till förvaltningen att man måste 

hålla budgeten så lågt som möjligt. Det var ett sätt att få ner hela kostymen. 

Samma sak år 2008, när krisen kom så blev det en tendens till underbudgete-

ring på vissa avdelningar. Mellan tummen och pekfingret skulle jag säga att 

minst 80 procent av förvaltningen fungerar bra när det gäller budgetdiscipli-

nen. Problemen gäller ju, som vi har sett hela tiden, trafikavdelningen. Där 

har vi de här gamla projekten med asfaltmassorna, Skarven och nu skär-

gårdstrafiken och tidtabellerna. Sedan har vi förklarliga omkostnadsökningar 

när det gäller bunker och liknande. Då måste man skilja på det här. Det finns 

fasta anslag, förslagsanslag och reservationsanslag för att kunna möta de här 

osäkerheterna. Det är ett sätt att budgetera och den budgetstruktur som möj-

liggör variationer som alltid förekommer. Detta att man sitter och gör kalky-

ler som inte håller det är en kompetensfråga. Att man tecknar kontrakt som 

inte har täckning i budgeten är ett regelbrott. 

När jag var finansansvarig för knappt tio år sedan så när ÅHS hade syste-

matiska tilläggsbudgeter då var det en fråga om brist på kunskap bland dem 

som ledde verksamheten. Man visste inte vad budgetering var. Man kunde 

inte regelverket. Attityden var att man begärde i slutet av året 5 miljoner 

mark för säkerhets skull och sedan motsvarande belopp i euro för att täcka in 

eventuella eventualiteter. Det kanske det inte finns någon lösning i finansför-

valtningslagen, men i förordningarna och i regelverket och den interna grupp 

som är tillsatt och där det i finansförvaltningslagen finns en paragraf om in-

tern kontroll och intern styrning och sedan finns det då en koppling till revis-

ionen. Det kan möjligt göra förbättringar. Jag tror att det är bra att finansför-

valtningslagen skulle godkännas av lagtinget så fort som möjligt och sedan 

kan förordningarna bör utarbetas. 

Detta med att säga nej är inte någon universallösning. Det är analysen och 

omständigheterna, vad man gör för åtgärder. Disciplinen ska ju finnas i för-

valtningen och den förbättras hela tiden. Därför är det motiverat att finansut-

skottet upprepar det tills alla avdelningar följer regelverket och har kompe-

tensen och kunskapen. Detta om detta när det gäller budgetdisciplin. Det 

finns väl ändå förhoppningar på att det fortsätter att bli framsteg till den de-

len. 

Sedan en annan fråga som jag senast var involverad i. Det gäller Air Åland 

och flygtrafiken. Jag räknade ut att ltl Fredrik Karlström ägnade 74 procent 

av sitt anförande till någonting som saken inte gällde överhuvudtaget, dvs 

historien när Skärgårdsflyg lades ner. Jag hade inte omständigheterna helt 

klart för mig då. Jag ska inte ägna 74 procent av mitt anförande åt oväsent-

ligheter. Men historien är ganska enkel. År 1998 beslöt man att öppna för Air 
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Botnia därför att man då, som det har framgått av utredningar, ville möjlig-

göra att utnyttja den skattefria försäljningen i flygtrafiken. Det visade sig att 

den inte var så intressant som man hade trott. Folk flyger inte för att köpa 

tax-free i Mariehamn. Det gör man på annat sätt, om man gör det. Det be-

tydde att Skärgårdsflyg lades i malpåse och inga investerare vill ni gå in i det 

hela.  

En omständighet som är mycket viktigt med tanke på budgetdisciplin, det 

är att i vårt system är det inte möjligt för en VD i ett aktiebolag att komma på 

föredragningar och plenum och föreslå vad landskapsregeringen ska göra. 

Beredningen på trafikavdelningen när det gällde trafikplikt och upphandling 

berodde på EU:s regelverk. Inte fanns det möjlighet att stöda verksamhet när 

det gäller flyg på Stockholm, med pengar ur landskapsbudgeten, utan upp-

handling. Där har vi förklaringen. Om det var ett felaktigt beslut eller poli-

tiskt misstag 1998 det kan ingen säga. Det var omständigheterna då som 

gjorde att man fattade det beslutet.  

Det vill jag säga, eftersom liberalerna har beskyllts både för det ena och det 

andra vid olika tillfällen, att 1998 var vi inte med i landskapsregeringen. 

Lantråd var ltl Roger Jansson, som vill hänvisa misstaget till 2002. Närings-

ansvarig var ltl Anders Eriksson som påstod att jag skulle skämmas för att jag 

redogjorde för fakta. Sedan var också obundna med i landskapsregeringen. 

Det är märkligt. Nåja, nog om den historien. Det var i alla fall inte 74 procent 

av mitt anförande som ägnades till oväsentligheter. 

När det gäller kapitallån så var jag något tveksam, liksom ltl Roger Jans-

son, i remissdebatten. Efter att ha funderat närmare på saken så tror jag fi-

nansutskottet har kommit fram till rätt beslut. Det finns tre alternativ; det är 

stöd, aktiekapital och kapitallån. Det är omständigheterna som tvingar fram 

sådana här lösningar. EU sätter gränser för vilka stöd man kan ge till flygbo-

lag och flygtrafik. I det här fallet har man dels den gamla trafikplikten som 

egentligen går tillbaka till 1992 där man beslöt att avreglera marknaden och 

de stödordningar som man då hade fört in på grund av nedgången i flygtrafi-

ken, askmoln sov. Mot bakgrund av de omständigheterna så kan vi skratta 

oss lyckliga som har flygtrafik på Stockholm och Helsingfors med Air Åland, 

även om det har gjorts lite dubbel loopar och svängar som har kostat pengar 

när det gäller boknings- och biljettsystem. Men nu för man en aktiv prispoli-

tik. Man har en stabil operativ verksamhet. Man kan se att möjligheterna 

finns, liksom på Gotland, att utveckla flygtrafiken. 

När det gäller kapitallånet och fördelarna med det, så det är inte ett bidrag 

som man aldrig får tillbaka. Det är inte ett aktiekapital som binder upp bola-

get och ställer framtida ansvar. Det är ett kapitaltillskott som behövs, det ger 

vissa möjligheter till framtida återbetalning. Det är ju den delen som är vik-

tig, att det finns möjligheter att få tillbaka pengarna. Men det binder inte upp 

ansvaret alltför mycket. Den lösningen är möjlig. Den här lösningen är inte 

klar i och med detta, nu ska man gå vidare med omstruktureringsplanen och 

ställa krav på styrelsen. Man ska inte ställa krav på vem som ska vara i styrel-

sen, hoppas jag, för det är ägarna som bestämmer, men hur styrelsen ska ar-

beta och vad man har för krav från landskapsregeringen. 

Herr talman! Sedan var det också i remissen en del diskussion om pen-

ningtvätt och jag vet inte vad som användes för ord. Det är ganska allvarliga 

anklagelser. Jag konstaterar med tillfredsställelse att finansutskottet inte har 
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haft anledning att gå vidare med den frågan. Då hade det varit skrivet med 

betydligt större bokstäver. Tack.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack, herr talman! För det första vill jag understryka att Skärgårdsflyg 

inte lades i malpåse år 1998. De fick återgå till sin grundverksamhet, dvs 

taxi- och ambulansflygningar.  

För det andra undrar jag vad landskapsregeringen borde göra när det 

så klart framgår att de har gjort tydliga brott mot sitt eget regelverk och 

dessutom inom den politiska landskapsregeringen själv genom beslut på 

enskild föredragning. 

För det tredje så tycker jag nog att man skulle kunna säga nej till 

överskridningar om det kommer på investeringssidan på ÅHS. Det be-

tyder att man då får mindre pengar till kommande investeringar och 

kommande år. Därför är det rimligt att göra det. Nu är det ju så lyckligt 

att ÅHS sköts så bra, både när det gäller tidigare primärvårdsbygget och 

nuvarande psykbygget, att några överskridningar inte kommer i fråga 

där. Men på trafikavdelningen tycks det hela tiden vara överskridningar. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! När det gäller flygtrafiken så tycker jag att det inte finns så 

mycket mer att säga. När det gäller ett flygbolag som ska vara i linjetra-

fik så det är ju förbindelserna, avtalen och kontrakten, SLOT-tiderna 

och allt detta som gör att man kan fortsätta. Ambulans- och taxiflyg var 

ju inte aktuellt för att flyga linjetrafik på Stockholm och Helsingfors. Det 

kan man verkligen lägga till historien. När det gäller kapitallån så kan 

man gå vidare. 

När det gällde vad landskapsregeringen bör göra, landskapsregering-

en har ju gjort det som förvaltningschefen enligt lagen måste göra, an-

mäla misstanke om brott när det gäller förvaltningsförfarandet. Det gäl-

ler Skarven och att det inte finns registrerade beslut.  

När det gäller ÅHS ska man absolut säga nej till fortsatta investering-

ar.  

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Som sagt, någon malpåse var det inte frågan om 1998 för 

Skärgårdsflyg. Den linjetrafiken som styrelsen hade gått in för på ganska 

till lösa boliner fick nog inte fortsätta, utan man fick återgå till det som 

Skärgårdsflyg på 50-talet bildades för och hade sysslat med ända sedan 

dess.  

Jag sade redan i en replik till lantrådet att när det gäller överskrid-

ningar och tilläggsbudgeter på driftsidan så är de ofta förklarade och 

motiverade att man i stort sett har orsak att säga ja i alla sammanhang. 

Däremot på investeringssidan är jag mera allvarligt inställd till felkalky-

leringar, fel information och beslut tagna på oriktiga grunder som vi 

hade i Svibyfallet. Det var visserligen internt inom landskapsregeringen 

med en kalkyl som var betydligt lägre än de andra som kom in och ändå 

tog man det anbudet. Vad ska man då göra när det gäller brott mot re-
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gelverket angående investeringar när det sker inom en politiskt vald 

landskapsregering?  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag tycker att man skulle godkänna finansförvaltningsla-

gen. Där sägs det att i nästa budget ska man separera drifter och inve-

steringar. Bara det kommer att ge anledning till att man ser tydligare. 

Jag har också talat för att EU-stöden skulle delas upp årsvis och inte 

bokföras i en klump enligt förbindelseprincipen. I och med att man de-

lar upp årsvis så följer man också upp det på ett annat sätt. I nästa steg 

så blir det internkontroll och intern styrning som gör att man har grepp 

om investeringarna. Det är svårt idag när man har ÅHS-byggnaderna att 

säga exakt hur det fungerar. Jag tror att det här enkla steget, som jag 

kallar budget enligt prestationsprincipen, är någonting som gör att vi 

går vidare i möjligheterna att ha kontroll över investeringarna. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Jag förstår att finansutskottet inte har så väldigt många olika och 

särskilt möjliga förslag till ändringar till en tilläggsbudget, där man redan 

under momenten har använt medlen. Det blir mera en form av revision av 

verksamheten och de redan använda medlen. 

Under remissdebatten bad jag att finansutskottet särskilt skulle ägna 

uppmärksamhet åt trafikavdelningens verksamhetsområden. Jag nämnde 

också min förvåning över att trafikavdelningen helt tydligt har en besparings-

immunitet. Jag frågade efter konkreta åtgärder. Jag frågade efter vilka åtgär-

der som har vidtagits på trafikavdelningen för att de framledes ska undvika 

ett liknande förfaringssätt och vilka omstruktureringsplaner och tidsplaner 

för desamma har påbörjats. Jag kan tyvärr inte läsa ut det ur det betänkande 

som kommer ifrån finansutskottet. Det har inte heller framgått av finansut-

skottets ordförandes anförande här idag. 

Man fokuserar på att man säger att det inte finns någon budgetdisciplin 

och man uppmanar till budgetdisciplin.  

Under den korta tid som ltl Jan-Erik Mattsson har varit ordförande för fi-

nansutskottet har det åtminstone tre gånger sagts detsamma. Under den här 

mandatperioden har säkert exakt samma sak sagts åtminstone tio gånger.  

Att vi sedan i debatten ska börja dra upp på andra verksamheter som 

kanske också har syndat, om man tittar tillbaka, tycker jag inte att vi ska göra. 

Vi ska titta framåt. Hur ska vi få ordning på ekonomin? Det får man på bästa 

sätt genom att göra någonting åt det. 

I ett helt annat sammanhang har man startat en kampanj som heter ”prata 

om det”. Jag uppmanar landskapsregeringen att man startar en kampanj som 

heter ”göra någonting åt det”. För det är hög tid för det nu, lagtingsledamöter 

och bästa landskapsregering, gör någonting åt det. Tack.  

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik  

Tack, herr talman! Att jag relaterade i mitt anförande till gamla synder, 

jag ville skapa en syn på hur och verkligheten de facto har varit och hur 

den kommer att fortsätta att vara genom skapandet av stora enheter. 
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Det som finansutskottet nu har efterlyst, som inte var efterlyst tidigare 

är att de enskilda projekten under ett jättemoment bör vara åskådlig-

gjorda så att lagtinget har ett begrepp om vad det handlar om. Det har 

man inte nu under byggnadsarbeten under trafikavdelningen, inte när 

det gäller sjötrafiken och vi har det inte heller mellan de olika enheterna 

inom ÅHS idag. Det var mellan de olika enheterna inom ÅHS som det 

syndades, exakt på det beskrivna sättet. Inom den nya gymnasieskolan 

finns det en möjlighet att samma synder kan begås. Därför efterlyser vi 

nu att man måste ha det här under kontroll. 

Talmannen  

Tiden är ute! 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik  

Talman! Jag vill upprepa det som jag sade i mitt anförande i remissde-

batten. ÅHS står för 25 procent av landskapets budget. Trafikavdelning-

en står för 10 procent av landskapets budget. Om det är mera pengar i 

omlopp så är också risken större för att någonting oförutsett eller 

någonting som inte är budgeterat inträffar. Vad beträffar ÅHS kan vi 

t.ex. bara nämna vård utanför Åland. Det behöver bara vara ett litet barn 

som föds för tidigt och behöver prematurvård så har vi ett mycket högre 

anslag för vård utanför Åland än vad vi hade budgeterat. 

Investeringar såsom Svibybron som är offererade borde man väl veta 

vad det ska kosta så att man inte behöver komma med mer än dubbla 

anslag för att få det verkställt.  

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik  

Herr talman! Jag sade i min presentation att ÅHS till skillnad från trafi-

kavdelningen har dessbättre en styrelse som övervakar budgetanvänd-

ningen. Den nuvarande styrelsen har ett gott betyg i mina ögon. Det var 

under perioden 1999-2003 som de här synderna, som jag beskrev, före-

kom. När det gäller vård utanför Åland så är det en extraordinär insats 

som måste göras. Men det var inte det som skedde vid tidpunkten för 

tilläggsbudgetering på 5,3 miljoner. Det var dålig budgetdisciplin mellan 

de olika huvudområdena, avdelningscheferna. Man brydde sig inte om 

vad man hade för delbudget. Det är det som kan uppstå igen i gymnasie-

skolan.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik  

Talman! Det är ett aktivt och medvetet arbete som vi har fört i styrelsen. 

Jag kan tala om för ltl Jan-Erik Mattsson att det är inte heller roligt alla 

gånger att ta bort verksamheter som fungerar för att möjliggöra att nya 

verksamheter ska komma in. Vi har inte tillräckligt med pengar för att 

allt ska finnas, både gamla och nya verksamheter. Det är ett medvetet 

arbete att organisera upp detta, att påföra ansvar för dem som faktiskt 

också får betalt för att ha ansvaret och ledarskapet. Vi har strukturerat 

det arbetet för att få ordning på det. Vi har lyckats, så det går. Det är 

bara för landskapsregeringen att göra någonting åt det. För det här be-

tänkandet är inte någon kioskvältare.  

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Barbro Sundback 

Tack, herr talman! Ministerstyre har nämnts här idag. Jag undrar om vi är 

överens om vad vi menar med ministerstyre? Jag tänkte därför, herr talman, 

uppehålla mig vid det begreppet. Det betyder lite olika i olika system. I Eng-

land har man uttryckligen ministerstyre. Det betyder att ministrarna ansva-

rar fullt ut för allting som tjänstemännen gör. De går också in och direkt styr i 

förvaltningen hur olika saker ska skötas. Därför händer det ganska ofta att 

ministrar avgår. Det är en sådan budgettradition där. Om det är någonting 

som är klandervärt då avgår ministern fort, också om ministern har gjort nå-

gon sorts övertramp. Förr var det väl värre. Det uppdagades att någon hade 

haft en kärleksaffär med någon pinuppa någonstans och det vara skäl nog för 

att ministern skulle avgå. Ministerstyre finns som en del i vissa parlamenta-

riska system. Men hos oss har vi ansett att det inte är önskvärt. Det finns in-

skrivet i konstitutioner att man inte ska hänge sig åt ministerstyre. Jag antar 

att det beror på att vi har en tysk tradition vad gäller vår förvaltning. Tjäns-

temännen har av hävd en väldigt stark position. Vi skiljer mellan den poli-

tiska behandlingen av olika ärenden och den förvaltningsmässiga.  

Men hos oss tror jag att det inte riktigt är klart för ministrarna vad minis-

terstyre är. När minister Veronica Thörnroos till exempel, jag vet inte om det 

har skett, ger order att det ska vara någon kvällstur nu och då, så det är 

typexempel på ministerstyre. När man går in med en enskild åtgärd och ger 

order åt förvaltningen att man ska göra på ett visst sätt. Så är det också med 

pengarna till Visit Aland. Det är ett uttryck för ministerstyre när man säger 

från ministerhåll att de här pengarna ska Visit Aland ha och de har rubriken 

marknadsföring av idrott. Men egentligen är det ett anslag som ska ges som 

evenemangsbidrag till PAF-Open. Man kan dessutom säga att det är en sorts 

falsk budgetering, man säger inte riktigt vad det är.  

Ministerstyre passar inte ihop, som jag ser det, med den konstitution som 

vi har. Det bygger på den finska modellen i hög grad. Men hos oss har det an-

vänts och det används nog i fortsättningsvis utan att man riktigt vet vad det 

är. Ett annat sätt att stävja ministerstyre är att ha en sådan finansförvaltning 

som egentligen borde vara en självklarhet, dvs att det grundar sig på vår 

grundlag och självstyrelse, att ett anslag ska baseras på lag eller på avtal. Man 

kan också fundera på om inte pengarna till turistsatsningen, filmen, också är 

ett uttryck för ministerstyret. 

Jag är egentligen inte så hemskt nöjd med finansutskottets betänkande på 

den här punkten, speciellt vad gäller marknadsföringen av idrott som man 

har överfört till Visit Aland. Risken med ministerstyre är att det också kopp-

las ihop med olika typer av påtryckningar från ministern, om man inte gör si 

eller så kan det få andra konsekvenser. Därför ska man nog avstå ifrån det om 

man vill ha ett rättssäkert och transparent budgetsystem. Nu vill väl inte nå-

gon säga att de utövar ministerstyre. Jag tror att många gör det utan att rik-

tigt veta om det, herr talman. Det kanske är en fråga som så småningom 

kommer upp till diskussion. Det skulle vara en viktig del av utvecklingen av 

vårt system.  

I samband med finansförvaltningslagen hade vi en reservation där man ta-

lar om budgettraditionen. Det är inte någon bra grund för att driva finanspo-

litik. Vi måste nog försöka höjer ribban och sköta det enligt det som vår kon-

stitution och grundlag förutsätter. 
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Det här kommer säkert att komma upp i senare skeden. Jag lovar att hålla 

debatten levande. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, herr talman! Det är tidvis lite svårt att följa ltl Barbro Sundbacks 

resonemang. Jag måste faktiskt titta på listan, är det tilläggsbudgeten 

som vi diskuterar eller har vi halkat in på något annat ämne?  

Ltl Barbro Sundback insinuerar att jag i egenskap av trafikminister 

uppenbarligen har överskridit mina befogenheter genom att beställa fär-

jeturer. Jag skulle gärna vilja ta del av när jag har gjort det här 

övertrampet eftersom jag inte känner till det. Är det så att ltl Sundback 

inte kan påtala när detta har skett så förväntar jag mig en offentlig ur-

säkt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag försökte ge exempel på vad som skulle vara minister-

styre. Om minister Thörnroos går in i förvaltningen och säger att här ska 

det vara extra turer av någon anledning, det är ett väldigt tydligt exem-

pel på ministerstyre menar jag. Jag menar också att det som gäller Visit 

Aland är ministerstyre. Där går man ytterligare in i förvaltningen och 

tvingar en förening att budgetera på ett visst sätt som dessutom inte är 

främjande av idrott. Det är ett evenemangsbidrag. Det står i Visit Alands 

budget att det är ett stöd till PAF-Open.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Jag är lite förvånad över de något svaga kunskaper som ltl Bar-

bro Sundback har om hur landskapregeringens förvaltning sker. Det 

finns ju ett klart regelverk över på vilken nivå olika beslut ska tas. Det 

finns egentligen inte några oklarheter i det. Grundnivån är att besluten 

tas på enskild föredragning. Sedan kan tjänstemännen ta beslut via de-

legeringsbeslut. Vissa beslut ska enligt blå lagboken tas i plenum. Det 

finns inte några gråzoner att man kan tycka att man ska ta ett beslut el-

ler inte ta ett beslut. Det kan man faktiskt inte välja. Vi har regler och vi 

har lagar och de följer vi, självklart.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, så är ju principen. Men allt som besluts om på en enskild föredrag-

ning eller i plenum grundar sig ju inte på lag alla gånger och inte heller 

på något avtal. Det grundar sig på en sorts prövning eller om det är det 

som kallas budgettradition. Det leder lätt till att det är lite oklart var det 

är ministerstyre. Jag menar att det är en viktig diskussion ur rättssäker-

hetssynpunkt. Jag hoppas att diskussionen fortsätter. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat.  

Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! Det här med ministerstyre är en principiellt intressant diskuss-

ion, absolut. Jag satt länge och funderade vart ltl Sundback syftade när det 

handlar om tilläggsbudgeten. Så småningom fick vi också svaret. Allmänt när 

det handlar om diskussionen om ministerstyre så har vi fört väldigt mycket 

diskussioner kring de olika rollfördelningarna inom landskapsregeringen, 
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vad som är förvaltning och vad som är politik. Vi behöver föra den diskuss-

ionen. Ibland tycker jag också att vi vissa dagar pratar väldigt mycket förvalt-

ning i lagtinget och kanske lite mindre politik. Vi behöver alla fundera på den 

här principiella diskussionen och komma tillbaka till den.  

I den här frågan som ltl Sundback till slut landade i så vill jag påstå att hon 

är alldeles på vills. Hon påstår att turismens främjande och pengarna för 

marknadsföring inom idrott skulle vara någon form av ministerstyre. Det är 

helt fel. Inte är det så att de här pengarna innebär att vi säger till Visit Aland 

att de ska ta upp pengarna i sin budget. De här pengarna kommer aldrig att 

överföras till Visit Aland. Det här är marknadsföringspengar som läggs under 

turismens främjande. Tittar man på den ordinarie budgeten så hålls vissa 

pengar inne i landskapsregeringen och fördelas till andra främjande åtgärder. 

Ltl Sundback har fullständigt missförstått det här momentet. Det är alltså 

inte pengar till Visit Aland. Det här är pengar som landskapregeringen ge-

mensamt har kommit överens om och politiskt har det omfattats av lagtinget 

att man ska ge marknadsföringsstöd till PAF-Open. Så är det.   

Ltl Barbro Sundback, replik 

Då betalas dessa 30 000 ut härifrån direkt till PAF-Open. Varför heter 

det inte så då? Det heter marknadsföringstjänster inom idrott. Det är ju 

inte någon marknadsföring, utan det är ett evenemangsbidrag.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Nu kommer jag inte ihåg exakt hur huvudbudgeten ser ut. 

Vissa år har summorna varit uppräknade under moment 47.03.41, tur-

ismens främjande. Det är en summa pengar till Visit Aland, en summa 

pengar för det ena evenemanget, en summa pengar för det andra eve-

nemanget och här finns summan för PAF-Open. Det har inte någonting 

med Visit Aland att göra och det har inte någonting med ministerstyre 

att göra.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Då noterar jag att dessa 30 000 inte har någonting med Visit Aland att 

göra. Det har heller ingenting med marknadsföringstjänster inom idrott 

att göra, utan det är ett evenemangsstöd till PAF-Open som tjänstemän-

nen kommer att betala ut direkt till den organisation som det gäller. I så 

fall råder det tydligen olika uppfattningar i den här frågan.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det har tagits ett politiskt slut som sedan verkställs av förvalt-

ningen, att man på olika sätt ska främja marknadsföringen av landskap-

et. Det här är ett sätt att marknadsföra landskapet genom att det ordnas 

ett stort idrottsevenemang på Åland. I vår budget finns det under flera 

moment stöd för att möjliggöra detta evenemang som är ett idrottseve-

nemang men som samtidigt har så stor räckvidd att det också är en bra 

marknadsföringsåtgärd för landskapet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag ska upprätthålla mig kring en sak, budgetdisciplinen. För 

att beskriva problemet och vad man borde göra ska jag ta upp momentet om 

vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten, 48. 30.17. Det momentet är budge-

terat någonstans omkring 4 miljoner och ska nu ha ytterligare pengar på 

grund av projektet Svibybron. Det belyser egentligen ganska bra varför det 

kan gå så här snett. Man kan å ena sidan kalla det för ministerstyre, men å si-

dan om det ska vara ministerstyre så måste man bryta mot något regelverk 

som förbjuder ministerstyre och det finns det inte i det här fallet. 

Problemet med det här anslaget är att det är ett enda anslag. Det består av 

massor av olika projekt, stora och små, från några tiotusentals euro till miljo-

ner. Allt är i en enda klump. Det är ett reservationsanslag som är fyra år. Det 

fylls på varje år, därför kan man aldrig riktigt veta om pengarna räcker till. 

Om ett projekt blir dyrare så kan kanske det andra projektet bli billigare, man 

vet inte.  

Ni har alla sett historiebeskrivningen som har varit i tidningen och det har 

rabblats upp här i lagtinget. Först tar man ett anbud och man tecknar kon-

trakt fast inte delanslaget är tillräckligt. Men hela anslaget finns ju, så det har 

inte gjorts något olagligt beslut till den delen. Det fanns cirka 3-4 miljoner 

också då, fast det var andra projekt i röret och andra projekt under förverkli-

gande. Man visste när man skrev kontrakt att det skulle bli dyrare. Antingen 

begär man tilläggsbudget eller så tror man att de andra projekten kan för-

verkligas lite billigare. Man kommer sedan till den slutsatsen, när man har 

räknat ihop vad de andra projekten med på listan kostar, att man måste ha 

tilläggsbudget. Hur mycket tilläggsbudget behöver man? Man tror att det blir 

ungefär 250 000 som det var förra gången. Då visade det sig att det var ytter-

ligare en felräkning så att man måste komma ytterligare en gång med till-

läggsbudget. Det har vi nu att ta ställning till. Inte är det på något vis krimi-

nellt eller någon som har försökt föra någon bakom ljuset. Däremot är det ett 

politiskt ställningstagande, trafikministern har gjort sina prioriteringar. 

Tjänstemännen har hela tiden sagt att det här är nu dyrare och det kommer 

att bli dyrare. Man har informerat så fort man har vetat om det. Det har inte 

på något vis gjorts något fel i förvaltningen. Man har hela tiden varit med-

veten om det här. Man ska komma ihåg att det är två saker som har gjort det 

här dyrare. Man bytte typ av bro och grundundersökningarna visade sig vara 

felaktiga. Så kan det vara i ett sådant här projekt. Jag tror att det skulle vara 

18 meter till berg, men det var nästan 40 meter, nästan dubbelt längre.  

När man har ett system med reservationsanslag och redovisning av bud-

getmoment på det här viset så kan det uppstå sådana här fel. Det får man 

räkna med att det uppstår. 

Om vi jämför det andra systemet, som de flesta av oss känner till, kommu-

nernas budgetering, där har vi i Lemlands budget en ruta för varje investe-

ring. Man säger hur mycket det kostar totalt och sedan pytsar man ut det per 

år, om det tar ett, två eller tre år att bygga. Sedan ändrar man anslagen vart-

efter om det visar sig att det inte kom igång som man trodde. Då har man ex-

akt koll på varje projekt och varje år. Det är den andra ytterligheten. 

I kommunallagen finns tydliga bestämmelser att man inte får sätta igång 

projektet innan man har visat på finansiering. Det har till och med varit rätts-

fall i Mariehamn där man har fått back på det. Man måste vid varje tidpunkt 

tydligt ange om man känner till att det ha blivit dyrare. Det är mycket sträng-



  

  1247 

are regelverk för kommunerna. Kommunernas fullmäktige, som i någon mån 

har samma konstitutionella placering som lagtinget, har full koll på vilka pro-

jekt man har budgeterat och exakt vad de ska kosta det året. Här är det precis 

tvärtom. Det är en enda stor grå massa som egentligen ingen har slutlig koll 

på, eftersom det är så många delar som pågår och det är så många intressen-

ter inblandade osv. 

Detta att summan är i en enda klump så kunde vi i lagtinget säga att så ska 

det inte vara. Det ska redovisas per projekt. Det är så pass stora projekt, det 

rör sig oftast om hundratusentals euro. Vid en viss gräns så ska det redovisas 

skilt och sedan får små projekt klumpas ihop. Det kunde vi ha gjort i finans-

förvaltningslagen, men det har inte gjorts, utan det är en förordningsfull-

makt. Det är just en sådan sak som man borde ange i finansförvaltningslagen 

för att undvika de här problemen.  

Det här är ett reservationsanslag som är fyraårigt. Där kunde man säga att 

sådana här anslag ska vara per år. Vi ska exakt veta vilka projekt vi har, vilka 

investeringar vi har och vad de kostar det här året för att få kontroll på utgif-

terna. Det kunde vi ha sagt i finansförvaltningslagen. Men återigen, det är i 

förordningsfullmakt. 

Alla de här problemen, som vi ojar oss över nu, skulle bra ha kunnat lösas 

om man skulle ha skrivit en tydlig finansförvaltningslag som förbjuder de här 

problemen. Men man har utfärdat förordningsfullmakter. Jag skulle bli 

mycket förvånad om man får till de här förordningarna, som sätter så här 

pass mycket begränsningar på landskapregeringen. För när man är i rege-

ringen så vill man inte ha de här begränsningarna. Då vill man ju kunna ha 

lite ministerstyre och ha lite frihet. Men vi ska inte heller klaga här i lagtinget 

när vi har försatt vår chans som vi hade, för det är ju det som vi håller på att 

göra när det gäller finansförvaltningslagen, som nu skjuts fram till mars. Det 

är där, herr talman, som man kunde ha satt sådana krav på budgetering och 

redovisning att det här kunde ha undvikits.  

Det här är egentligen ett bra läroexempel. Vi lär få se flera sådana här ex-

empel, det kan man inte undvika. 

Inte är det på något vis nuvarande trafikministerns vare sig ansvar eller fel. 

Det är någonting som den förra ministern har gjort eller inte gjort som har 

orsakat äskanden om tilläggsbudget under moment 48.30.77.  

Vill man spekulera lite så när man vet att man ska sluta i landskapsrege-

ringen då kanske man kan besluta på ett visst sätt när det gäller prioritering-

ar.  Det borde före detta ministern själv svara på.  

Herr talman! Som jag sade i remissen så vill jag inte ingå i det parlamenta-

riska underlaget som tar ansvar för det här. Jag uppfattningen att det här är 

helt okej att göra politiskt, men då är det de partier som står bakom land-

skapsregeringen som har godkänt det här. Det är de ledamöter som har sagt 

"okej så här får ni greja på med budgetanslagen, vi tar ansvar för det". Det får 

ni också göra.  

Det är samma sak när det gäller det politiska ansvaret vid sjötrafiken, mo-

ment 48.20.20. Det är också en politik som inte jag har varit med och fört. 

Jag tänker inte ingå i det parlamentariska underlaget. 

Herr talman! Jag vill avisera att jag under detaljbehandlingen kommer att 

föreslå att anslagen stryks under de här två momenten, 48.30.77 och 

48.20.20. Däremot tycker jag att motiveringarna i betänkandet är bra, till alla 

delar.  
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Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Den här utvecklade diskussionen om beskrivningen hur 

budgeten förverkligas stöder jag till fullo. Det framgår också av finansut-

skottets betänkande. Om ltl Sundman oroas av att förordningen inte 

kommer att fylla hans krav på synlighet av de olika anslagen så har lag-

tinget sin fulla rätt att med majoritet besluta om att finansutskottets be-

tänkande ska ta fram det här. Om man inte godkänner det så får man väl 

be landskapsregeringen återkomma med ett tillrättanläggande till den 

delen.  

Däremot blev jag förvånad över att ltl Sundman i debatten klart och 

tydligt gjorde sig till talesman för att inte bistå budgetanslagen, medan 

han i utskottet har omfattat både budgetanslag och motiveringar. Jag 

har ju hört ltl Sundman göra kovändningar förr, så det är väl kanske en 

ny sådan.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag sade i utskottet att jag inte skulle vilja bevilja de här 

pengarna. Jag fick inget understöd för det och jag valde att inte reser-

vera mig. Jag tycker att motiveringarna som utskottet har skrivit är bra 

och de kan inte bli tydligare.  

Det här är lite utanför ämnet men så pass relevant att det kan disku-

teras. När det gäller verktyget för att ta tag i de här problemen, finans-

förvaltningslagen, så om vi tar den här lagen utan att se förordningarna 

så vet vi ju inte hur det blir. Men om vi skulle se förordningarna då 

kunde man i större utsträckning acceptera den här ramlagsmodellen. 

Som det är nu så är jag rädd för att problemet kommer att kvarstå. Man 

kommer inte i landskapsregeringen att ha den politiska kraften att få så 

tydliga bestämmelser så att sådana här saker inte upprepas.   

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Tack, herr talman! När den här lagen antas så är förordningarna inte på 

något vis hemliga. De kommer att vara offentliga handlingar. När den 

första budgeten läggs som har dessa förordningar som grund så ser lag-

tinget väldigt klart och tydligt vad som ingår. I finansutskottet har vi i 

den här frågan haft en enig inställning till vad som krävs av förordningar 

och hur en budget ska vara uppbyggd.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Mitt hopp står främst till de ledamöter ifrån regeringspar-

tierna som ingår i finansutskottet, att de driver på den linje som finans-

utskottet har drivit. Vi har varit enhälliga om att detta måste avsevärt 

stramas upp. Det kommer att innebära att en viss politisk frihet flyttas 

över från regering till lagting. Jag är noga med att säga att jag har alltid 

den uppfattningen, oavsett om jag är i regering eller i opposition. Vi får 

se hur det är med regeringspartierna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Lagtinget har och kommer att ha med nya lagar sannolikt 

budgetmakt, inte total budgetmakt men till största delen. Om ltl Danne 
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Sundman nu föreslår att man ska förkasta delar av framställningen av 

tilläggsbudgeten så hör det till makten att också ta ansvar, dvs ange kon-

sekvenserna. Det borde naturligtvis ha gjorts i en reservation. Men ltl 

Sundman bör göra det i lagtinget för att vi som inte vet ska kunna ta 

ställning. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Ja, jag har inte ingått i det parlamentariska underlaget som har tillåtit 

den här politiken. Jag behöver inte heller ta ansvar för den. Så fungerar 

parlamentarismen och så borde parlamentarismen fungera i större ut-

sträckning.  

När det gäller anslagen så handlar det om att man helt enkelt inte har 

prioriterat tillräckligt. Man har inte tillräckligt tydligt drivit den politik 

som lagtinget har fastställt och drivit igenom de besparingsåtgärder som 

lagtinget har beslutat om. Då får man ta ansvar för det, varsågoda.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Visst är det så att parlamentarismens princip är att ut-

kräva ansvar. Samtidigt när man gör det så måste man ha alternativ och 

visa på konsekvenserna. Säger man nej till visst ansvar kan det få bety-

dande konsekvenser som är negativa.  

Ta exemplet ÅHS där man sade att man måste avbryta respiratorbe-

handlingen om man inte får pengar. Det är kanske ett drastiskt exempel. 

Man måste alltid förena makt med ansvar. Det gör ltl Sundman inte nu.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Jag vet inte hur jag kan vara tydligare? Jag inte har ingått i det 

parlamentariska underlaget som tillåtit att en regering har drivit för-

valtningen på det här viset och inte prioriterat tillräckligt hårt i de här 

projekten, utan låtit det bli ytterligare en tilläggskostnad. Om jag före-

slår att det här ska strykas så menar jag att det ska strykas. Då får man 

ta bort projektpengarna från något annat projekt eller skjuta fram något 

annat projekt. Jag vet att det finns förslag på det i förvaltningen. Jag ska 

inte säga vilket projekt det är, men det finns ett konkret förslag på vad 

som kan göras om det här inte skulle beviljas. Det här har setts så pass 

allvarligt. Man har sett att det kunde gå så. 

Samma sak när det gäller sjötrafiken, det går att omprioritera under 

det anslaget som också är ett reservationsanslag. Visst blir det hårda ti-

der. Det är ju hårda tider när en tredjedel av inkomsterna har försvun-

net och fortfarande är vi 15 miljoner euro back i vår budget. Det här är 

bara småpotatis i jämförelse. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Jag vill kontrollera vilka momentet som föreslogs att skulle 

strykas. Kan ltl Sundman upprepa dem?  

Ltl Danne Sundman 

Talman! Det är 48. 30.77 och 48.20.20.  

Talmannen 

Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Vi tar en kort organisationspaus. 
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Talmannen 

Plenum fortsätter. Först föreläggs utgifterna enligt huvudtitel, sedan inkomsterna och 

sedan motiveringen och sedan betänkandens klämmar. Kan förfaringssättet godkän-

nas? Förfaringssättet godkänns. 

 

Föreläggs utgifterna enligt huvudtitel jämte detaljmotiveringar. 

42 Ht. Godkänns. 

44 Ht. Godkänns. 

46 Ht. Godkänns.  

47 Ht. Godkänns.  

48 Ht.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag föreslår att anslaget under moment 48.20.20, verksam-

hetsutgifter för sjötrafiken strykes.  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! I enlighet med vad jag sade i remissen så understöder jag för-

slaget. 

Talmannen 

Begäres ytterligare ordet? Under detaljbehandlingen har ltl Danne Sundman föreslagit 

att under huvudtitel 48, sjötrafikens verksamhets utgifter 48.20.20 ska strykas i dess 

helhet. Detta förslag har understötts av ltl Anders Eriksson. 

Omröstning kommer därför att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att de 

som röstar med finansutskottets förslag röstar ja. Det som röstar med ltl Danne Sund-

mans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.  

Talmannen ber ja-rösterna resa sig. Talmannen röstar ja. Talmannen ber nej-rösterna 

resa sig. Talmannen konstaterar majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt 

finansutskottets betänkande.  

Talmannen 

Begäres ytterligare ordet?  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag föreslår att anslaget under moment 48.30.77, vägbyggnads- 

och vägförbättringsarbeten strykes i dess helhet.  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Det gäller att löpa linan ut så jag understöder förslaget. 

Talmannen 

Begäres ytterligare ordet? Under diskussionen har ltl Danne Sundman, understödd av 

ltl Anders Eriksson föreslagit att 48.30.77, vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten 

strykes i sin helhet.  

Omröstning kommer därför att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att de 

som röstar med finansutskottets förslag röstar ja. Det som röstar med ltl Danne Sund-

mans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.  
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Talmannen ber ja-rösterna resa sig. Talmannen röstar ja. Talmannen ber nej-rösterna 

resa sig. Talmannen konstaterar majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt 

finansutskottets betänkande.  

Därmed är utgifterna i dess helhet godkända.  

Föreläggs inkomsterna i sin helhet. Inkomsterna är godkända. 

Föreläggs betänkandets motiveringar. Motiveringarna är godkända.  

Förelägga slutligen det till betänkandet fogade klämförslaget. Klämförslaget är godkänt. 

Därmed är förslaget till tredje tilläggsbudgeten för år 2010 godkänd i sin helhet.  

Föredras 

13 Fornminnesvården 

Landskapsregeringens svar 
Ltl Anders Erikssons enkla fråga (EF 7/2010-2011) 

Enkel fråga ska läsas upp av frågeställaren och därefter ger lantrådet eller därtill utsedd 

minister svar på frågan. Frågeställaren får efter det hålla högst två anföranden som 

också kan besvaras. Annan diskussion är inte tillåten. 

För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan de övriga yttranden inte 

får överstiga tre minuter. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Det börjar kännas som det här är tuggat och malet. Det gäller 

också här att löpa linan ut.  

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Vad tänker land-

skapsregeringen göra för att tillse att lagtingets beslut efterlevs så att en lös-

ning på konflikten om skyddet av fornminnen uppnås? 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Registreringsförfarandet ska inledas senast inom två år efter 

det att lagen har trätt ikraft. Första delen av registreringsförfarandet är avkla-

rad. Målet med registreringen är att bringa klarhet i otydliga och oklara frå-

gor och att få ett register som är fullödigt och där registerförare och markä-

gare är överens om innehållet. Klarhet och tydlighet är målet. 

Vi är på god väg att finna lösningar i balans mellan att bo, leva, bevara och 

vårda. Att skydda fornminnen bygger på en ömsesidig dialog och samför-

stånd kring olika lösningar.  

Åtgärder som landskapsregeringen avser att genomföra är att registre-

ringsprocessen ska slutföras. Det kräver en lagändring som tar hänsyn till 

synpunkter som framkommit under hörandeförfarandet och som stipulerar 

vad registret ska innehålla. 

Vad gäller skogsmark, jordbruksmark och impediment så ska landskapsre-

geringen komma överens med markägarna om vilka områden som ska skyd-

das och därmed ersättas för den lidna skadan. Vi ska skapa ett system där 

ökade kostnader ger ersättning för inkomstbortfall i de fall där skogsbruket 

tvingas begränsas och inte kan bedrivas med traditionella metoder. 

En oberoende resurs ska gå igenom de områden där provgropar har upp-

gjorts och i de fall de inte har fyllts igen. Det ska omedelbart göras efter att 

snön har smält. 
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Vi behöver vara tydliga och utveckla kommunikationen och därmed ser-

vicen till invånare. Man ska kunna och man kan känna sig trygg med vad som 

gäller och ha möjlighet att bygga hus, vägar och garage på sin tomt. 

Vi ska föra en förutsättningslös dialog med markägarna för att se hur vi 

kan lösa de problem som finns.  

Utöver detta så har vi under de senaste två dagarnas debatt också fått ett 

konkret tips om att utreda vidare möjligheten till representativ utgrävning. 

Det har vi hittills inte diskuterat. Den frågan kommer jag att föra med mig vi-

dare som också en lösning att skydda fornminnen och så att man som markä-

gare ska kunna leva i samklang med fornminnena i framtiden. Tack.  

Ltl Anders Eriksson 

Talman! Som jag sade så börjar det även kännas för mig som om vi har tuggat 

och malat detta tillräckligt. Jag lämnade först in en enkel fråga, men vi kon-

staterade att det var så mycket som var oklart så därför gick vi hastigt över till 

ett spörsmål. Nu blev tågordningen lite det motsatta, den enkla frågan borde 

ha kommit före spörsmålet. 

Det som ansvarig minister säger låter ju väldigt bra. Man är på god väg, sä-

ger hon. I fem år har man synbarligen varit på god väg. Jag ids inte starta upp 

hela den två dagars diskussionen ett varv till.  

Jag ställer en kort, konkreta enkel fråga: Vilken status har registret idag, 

utbildningsministern Lundberg? Registret är väldigt centralt när det gäller 

markägarnas rättigheter.  

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Jag ser registret som en förteckning över de fornminnen som vi har. Vi har nu 

gjort ett hörandeförfarande och vi har rättat till de felaktigheter som har fun-

nits i den förteckningen. När registreringsförfarandet är slutfört så har vi ett 

register. Då träder de regler ikraft som idag är två år efter registreringstid-

punkten, som är central i den nuvarande lagstiftningen när det gäller möjlig-

het till ersättning. Det är en tidpunkt som jag kommer att föreslå att ska slo-

pas 

Ltl Anders Eriksson 

Ministern börjar tala om det här registret, men hon säger när det är slutfört. 

Statusen för den här centrala punkten i hela den här problematiken är att det 

inte finns något register idag. Enligt mitt förmenande finns det heller inte nå-

got riktigt skydd för markägarnas intresse. Det är tveksamt också om det 

finns för fornminnena.  

Jag hoppas verkligen att ministern, nu när lagtinget har uppehåll och man 

få lite mera tid att gå in på djupet, sätter sig in i de här frågorna och ser på 

detta riktigt på allvar och inte bara ger allmänna målande positiva kommen-

tarer. Det är viktigt att sätta sig in i det här och se på markägarnas intressen, 

se vilket skydd som de har och vilket skydd som fornminnena har. Märkväl, 

ingen ville försämra skyddet för fornminnena ifrån första början. Man ville 

bara få ett sådant system så att alla berörda skulle veta vad som gällde och dit 

har man inte kommit ännu. Det finns synbarligen inget register idag. 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Fornminnen är tryggade och skyddade enligt lag. Oavsett om 

det finns register eller inte så är fornminnena skyddade enligt lag. Ett forn-
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minne är alltid skyddat, även fornminnen som vi idag inte känner till är 

skyddade enligt lag.  

Så fort man hittar ett fornminne så ska det föras in i registret. Men forn-

minnet, registrerat eller icke registrerat, är skyddat. Det är ofrånkomligt. 

Markägarnas intressen är ju det som vi har arbetat med under hela den här 

processen. Det är oerhört centralt och viktigt för att vi ska kunna leva upp 

till…Jag vet inte om det är någon idé att svara eftersom ingen lyssnar. Tack.  

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

Föredras 

14 Försämrade provtagningar vid Godby hälsocentral 

Landskapsregeringens svar 
Ltl Anders Erikssons enkla fråga (EF 8/2010-2011) 

Samma förfarande tillämpas som vid föregående ärende.  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Tidigare kunde de flesta laboratorieprovtagningar ske vid 

Godby hälsocentral. Av någon anledning har allt fler provtagningar styrts 

över till centralsjukhuset. Denna centralisering skapar stora olägenheter för 

främst äldre personer på norra Åland. 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Anser landskaps-

regeringen att all samhällsservice skall centraliseras och vinner landskapet 

något i ekonomiska termer på att centralisera laboratorieprovtagningarna vid 

Godby hälsocentral? 

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! Här vill jag vara väldigt, väldigt tydlig. Provtagningsfrågan vid 

Godby hälsocentral har inte någonting med centralisering att göra. Det har 

aldrig, aldrig varit någon annan mening än att norrålänningarna fortsätt-

ningsvis ska kunna ha möjlighet att ta välbehövliga blodprover i Godby. 

ÅHS har både rationaliserings-, effektivitets- och sparkrav på sig. Under 

hösten förbereddes och vid årsskiftet genomfördes en omfördelning av arbe-

tet, en omorganisation inom ÅHS. Efter en process innehållande bl.a. fort-

bildning började sjuksköterskorna på de olika enheterna att ta blodprover. 

Det är en sak som till stora delar förut har skötts av laboratoriepersonal. Ar-

betsuppgifterna utökades på avdelningarna och hos sjuksköterskorna. Samt-

liga inblandade var överens om att den omorganisationen också skulle göras 

på hälsocentralen i Godby. Vad som sedan har hänt är att man på Godby häl-

socentral upplever att man inte hinner med de extra uppgifter som det inne-

bär att ta blodproverna. Enligt uppgift så har Godby hälsocentral, som enda 

enhet inom ÅHS, fått extra resurser, tio timmar per vecka, för detta merar-

bete. Man ska fortfarande kunna ta sina rutinblodprover i Godby när alla sa-

ker faller på plats. 

Har den här omstruktureringen fått någon betydelse för ÅHS? I och med 

att fler blodprover tas på plats på avdelningarna så drogs två tjänster in på 

laboratoriet. Det gäller pensionsavgångar enligt uppgifter som jag har fått. 

Det har också inneburit att ett stort antal slentrianmässiga blodprover har 

undvikits. De har minskat drastiskt. När man inte gör arbetsuppgiften själv 
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och ser till helheten så har det resulterat i att man har minskat de slentrian-

mässiga blodproverna. 

Målsättningen för landskapsregeringen, målsättningen för styrelsen i ÅHS 

är att använda resurserna inom ÅHS på ett adekvat sätt med patienten i cent-

rum. 

Ltl Anders Eriksson 

Jag vill tacka för ett bra svar. Jag vill också ha en ödmjuk ton när jag ställer 

den här frågan. Jag är den första som vill understryka att man ska spara och 

effektivisera.  

Förstod jag svaret rätt så är det tydligen ett övergångsproblem. Man kom-

mer t.ex. som cancersjuk patient att ha möjlighet att ta blodprov i Godby 

framöver. Såsom det är nu så har man blivit hänvisad till stan. De prov som 

har tagits i Godby har varit enbart i samband med läkarbesök. Resurserna har 

synbarligen inte räckt till. Jag har fått siffror på att det är upp till 21 patienter 

per dag som man har haft efter de inskränkningar som gjordes i fjol. Det har 

varit väldigt tufft om jag har förstått det rätt.  

Jag förstår inte är när ministern säger att man har tagit slentrianmässiga 

blodprover. Det kan väl knappast finnas någon patient som tycker att det är 

roligt att ta ett blodprov bara för sakens skull. Jag förstår inte riktigt det där 

med slentrianmässighet? Det kanske kan förklaras. Ska jag också förstå att 

det här är ett övergångsproblem? De prov som tidigare har tagits i Godby, om 

vi bortser ifrån det slentrianmässiga, kommer man också att kunna ta framö-

ver. Är det rätt uppfattat? 

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! Det är rätt uppfattat. Så sent som igår pratade jag både med 

förvaltningschefen och med klinikchefen för primärvården. De säger att det 

här ska börja fungera när bitarna faller på plats. 

Angående slentrianmässigt så kanske det låter lite vanvördigt i samman-

hanget. Det har ingenting med patienternas åsikter att göra. Det handlar om 

att man som vårdpersonal eller läkare ordinerar prover för säkerhets skull. 

Ibland förekommer det att man tar dubbla prover. Man tar prover i Godby 

och så kommer man in på akuten och så tar man samma prover där. Det är ju 

inte att använda resurserna på rätt sätt. Att man har sett över hela systemet 

har fått den här effekten med sig. Men det innebär merarbete på avdelning-

arna, så helt lätt har det inte varit för någon avdelning. Det har inneburit 

merarbete, inte bara för Godby hälsocentral utan för alla avdelningar inom 

ÅHS.  

Ltl Anders Eriksson 

Så är det alltid när det sker förändringar så är det protester. Det är inte pro-

tester ifrån personalen utan det är många äldre som har känt sig förvirrade 

och undrar vad det riktigt är som gäller.   

Jag tar fasta på de positiva i ministerns svar att det här är ett övergångs-

problem. Det ska börja fungera framöver. Jag är tillfreds med det. Jag förstod 

också förklaringen angående det slentrianmässiga, att det är ett led i ÅHS ef-

fektiviseringsarbete, att man mera noggrant följer upp vad man gör. Jag är 

den första att stöda det. Jag vill tacka för svaret. Jag hoppas att det blir en bra 

lösning på den här frågan. Om det inte blir det så förbehåller jag mig rätten 

att återkomma.   
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Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! Jag har stort förtroende för ÅHS och ÅHS styrelse. Min erfa-

renhet, när jag har deltagit i styrelsemöten, är att man alltid försöker sätta 

patienten i centrum. Jag kan hålla med förvaltningschefen att det blir en viss 

skräckpropaganda som gör saker och ting värre än vad de faktiska är. Vi har 

vård och service på en mycket, mycket hög nivå. 

Jag har också fått samtal från äldre personer på norra Åland där man har 

uttryckt sin frustration. Jag tycker att det har förekommit dåliga beslut. Man 

har också hänvisat personer in till stan som inte skulle ha behövt fara in till 

stan. Jag hoppas att det här snarast reder upp det sig. Jag har fått de löftena 

att den frågan kommer att sättas på plats. Den här frågan bevakar styrelsen 

också.  

Talmannen  

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

Föredras 

15 Vårfågeljakten 

Landskapsregeringens svar 
Ltl Danne Sundmans enkla fråga (EF 9/2010-2011) 

Samma förfarande tillämpas som vid föregående ärende.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Enligt utfästelser i massmedia vid ett flertal tillfällen kommer 

landskapsregeringen att tillåta viss vårfågeljakt med början från säsongen in-

nevarande år. Det börjar sålunda bli hög tid att komma till beslut om saken. 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: När kommer 

landskapsregeringen att ta beslut om vårjakten för kommande säsong inne-

varande år? 

Minister Torbjörn Eliasson 

Tack, herr talman! Rubriken lydde: ”Möjligheter till utökade vårfågeljakt år 

2011” och brödtexten var följande: ”Näringsminister Torbjörn Eliasson ser 

möjligheter att på nytt återinföra vårjakten på några sjöfågelarter. Nä-

ringsavdelningen arbetar intensivt på frågan och han räknar med att rege-

ringen ska kunna lämna besked till de åländska jägarna i februari 2011. Ett 

besked som förhoppningsvis innebär att åtminstone delar av den tradition-

ella vårjakten på nytt kan komma igång i maj 2011.  

Vi har klart för oss hur processen ska gå till och vad som fordras för att 

beslut ska kunna tas. Men vi lämnar inget åt slumpen, säger ministern. Det 

handlar om att tillämpa fågeldirektivets artikel 9 1c, dvs att utnyttja möj-

ligheten till undantag enligt kommissionens spelregler. Näringsavdelningen 

har gjort två inventeringar för att utreda vilka arter som är jaktbara under 

hösten på Åland. En tredje inventering görs i höst i enlighet med Uppsala 

Universitets inventeringsmetodik. Därefter är förekomsten noga vetenskap-

ligt utredd, vilket krävs för att undantag överhuvudtaget ska kunna bevil-

jas. 

Våra tjänstemän gör allt för att vi ska finna en långsiktig lösning som ac-

cepteras av kommissionen, säger näringsministern. Två saker ska redas ut, 

för det första; vilka arter som inte är jaktbara under hösten och därför kan 
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jagas på våren och för det andra; att fastställa vad som avses med ett litet 

antal i artikel 9c:s mening. Vi räknar med att ha svaren på dessa frågor i 

januari 2011, säger Torbjörn Eliasson. Jaktlagen behöver knappast ändras. 

Under hösten ska vi förbereda ett beslut och se över regelverket för hur jak-

ten ska gå till. Det gäller bl.a. att hitta ett för administrationen kostnadsef-

fektivt och för jägarna smidigt beviljnings- och inrapporteringssystem där 

vi säkert kan ta modell av systemet som används för skyddsjakt av Skarv, 

framhåller Torbjörn Eliasson.  

Men, här handlar det om flera tusen jägare så vi måste hitta på något 

riktigt effektivt så att vi med begränsade personalresurser, under några in-

tensiva vårveckor, kan hantera informationen och serva våra kunder. Idéer 

finns på avdelningen så vi löser nog också den frågan, säger ministern. 

Näringsavdelningen samarbetar intimt med jaktvårdsföreningarna och 

annan expertis. På avdelningen sköts frågan av jaktförvaltare Marcus 

Nordberg. Ministern och jag har samma målsättning och idé om vad som 

måste göras för att förhoppningsvis kunna utöka vårfågeljakten våren 

2011. Vi planerar nu upplägget av höstens arbete med olika regelverk, sy-

stem och detaljfrågor som måste vara klara innan ett sådant beslut kan tas. 

Paragraf 20 i jaktlagen har redan anpassats till EU:s direktiv. På avdel-

ningen arbetar vi dessutom parallellt med förslag till revidering av jaktla-

gens 28:e och 29:e paragrafer så att ordalydelsen avseende tillstånd för 

undantagsjakt på fredade arter mer exakt följer formuleringar i artikel 9, 

fågeldirektivet, berättar jaktförvaltare Marcus Nordberg.” 

Herr talman! Detta var ett citat. Detta som jag just läste upp var vår press-

release från den 11 augusti 2010 som var införd i båda lokaltidningarna. Jag 

tyckte att det var viktigt då, eftersom många väntade på beslut och handling, 

att klart och tydligt redogöra för hur vi arbetar med vårjaktsfrågan, tidsplane-

ringen och målsättningarna. Det var också viktigt att undvika en uppslitande 

debatt i media, vilken skulle ha försvårat arbetet och förbrukat energi som 

alltid bör riktas på jobbet. 

Jag kan konstatera idag att pressreleasen gav avsedd effekt. Arbetet har 

löpt och löper målmedvetet, smidigt och helt planenligt. Och beslut, ltl 

Sundman, kommer alltså att tas senast den 28 februari om drygt en månad i 

fall inget oförutsett inträffar. 

Herr talman! Mot bakgrunden av den debatt som nyligen var i lagtinget vill 

jag klargöra mitt handlande och ytterligare betona mina egna ståndpunkter. 

Efter genomgång av officiella uttalanden och pressmaterial kan jag med fakta 

och kraft dementera villfarelsen att jag skulle ha försökt lura ålänningarna att 

den traditionella vårjakten ska återinföras såsom den en gång var. Vad jag 

har sagt, och fortfarande står för, är att landskapsregeringen i februari 2011 

har som mål att fatta ett beslut som innebär att åtminstone delar av den trad-

itionella vårjakten på nytt kan komma igång i maj 2011.  

Herr talman! Det är emellertid inte något lätt beslut vi har framför oss. 

Oberoende hur det utformas så räknar jag med kritik. I denna fråga går det 

nog inte att komma fram till en kompromiss som alla är nöjda med. De 

åländska jägarna har alltid jagat sjöfågel. Det är en tradition som sitter djupt 

nere i rötterna i skärgårdsbornas folksjäl. Det finns självklart ett befogat öns-

kemål om förbättrade förutsättningar.  

Vi vet också att det finns många, både på och utanför Åland, som av olika 

skäl tycker att det är bra att jakten begränsas och till och med förbjuds. Både 
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nationellt och internationellt är båda sidorna starkt organiserade och utövar 

professionellt lobbyarbete på beslutsfattare. 

Slutligen vill jag betona att det är vår skyldighet att ta allas åsikter på all-

var, att lyssna, undersöka och samla in nya fakta och att följa direktiv och lag-

stiftning etc. Våra kunniga tjänstemän har gjort ett storartat arbete trots hög 

arbetsbelastning och externt komprometterande av deras kunskap och goda 

vilja. Jag vill därför betona att vår förvaltning i jaktfrågor har tillägnat sig all 

relevant information, byggt ett brett värdefullt nätverk och besitter kunskap 

på internationell toppnivå. Hemläxan är gjord, nu står vi på slutrakan och ska 

överväga och fatta beslut. Tack, herr talman. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag vill börja med att säga att det är glädjande att ministern nu 

vidimerar det som sades i augusti, att beslut kommer att tas inom februari så 

att inte några tveksamheter kan råda kring det. 

Man kan undra huruvida man har övervägt att istället för personliga kvoter 

som idag när det gäller vårfågeljakten ha så kallat korgsystem som man har 

med Skarven. Det kanske skulle vara lämpligare att ha ett korgsystem, än att 

man har enstaka fåglar så att alla jägare inte får en fågel. Så att man kunde 

erbjuda hela kvoten åt hela jägarkåren. Men det här är ju, som ministern 

sade, ett problem när det är så många fler jägare. Då kanske man istället 

kunde ha webb- eller SMS-baserade system. Det finns ju också sådana exem-

pel runt om i världen. 

Min tilläggsfråga är: Har man övervägt att införa korgsystem istället för 

personliga kvoter också när det gäller den här jakten? 

Minister Torbjörn Eliasson 

Tack, herr talman! Jag hade inte tänkt gå in och föregripa beslutet på något 

sätt. Men det kan jag säga att visst har vi övervägt det. Vi försöker hitta en 

lösning som är så smidig som möjlig. Personliga kvoter och så kallade ”bag-

limit”, ett visst antal per dag, allt detta finns med. Vi har gjort mycket nog-

granna undersökningar och har alternativ som är bra. 

Ltl Danne Sundman  

Herr talman! Jag lär väl inte heller få svar på frågan huruvida man har grans-

kat den ändrade statusen av Ejdern, som är en av arterna som man överväger 

att tillåta jakt på. De juridiska förutsättningarna ändrar inte till någon del ef-

tersom ett litet antal är ju en procent av den naturliga dödligheten och det 

höjs i takt med dödligheten.  

Min fråga blir: Kommer den ändringen på något vis att återspeglas i beslu-

tet eller kommer man fortsättningsvis att tillåta jakt på hane av Ejder?  

Minister Torbjörn Eliasson 

Tack, herr talman! Som jag sade så tänker jag inte föregå beslutet. Men som 

jag också sade i mitt anförande så har vi all information, även om alla olika 

rödlistningar och allt detta. Allt underlag finns när det slutliga beslutet tas 

senast den 28 februari, om inget oförutsett inträffar.  

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 
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Föredras 

16 Registrering av fordon 

Landskapsregeringens svar 
Ltl Danne Sundmans enkla fråga (EF 10/2010-2011) 

Samma förfarande tillämpas som vid föregående ärende.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Intresset för motorsportgrenen folkrace är stort på Åland men 

byråkratiska hinder i form av krav på registrering av bilar hindrar åländska 

utövare att använda sig av åländska bilar vilket borde åtgärdas. Att gamla bi-

lar tas ur trafik och bara används vid ett fåtal tillfällen per år är dessutom po-

sitivt för miljön. 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Vad avser land-

skapsregeringen göra för att underlätta för att åländska utövare av folkrace 

ska kunna använda åländska bilar i utövandet av sin sport? 

Minister Veronica Thörnroos  

Talman! Jag vill börja med att backa bandet lite och fundera på varför Ålands 

landskapsregering har en lagstiftning som kräver att varje fordon i princip 

ska ha ett personnummer, om uttrycket tillåts, som ska följa bilen från vag-

gan till graven. Ja, det beror på att vi har implementerat ett EG-direktiv, nr 

2053 EG om uttjänta fordon, det så kallade skrotfordonsdirektivet, och då in-

fördes producentansvar för bilar. Samtidigt blev det påtagligt att det var en 

nödvändighet. Nödvändigheten berodde i främsta hand på ett miljöhänse-

ende. I de åländska skogarna fanns ett stort antal uttjänta gamla bilar som 

stod och skrotade och det fanns inte någon ägare. Det var fullständigt omöj-

ligt att hitta en ägare till bilen, alltså var det inte någon som hade ansvar för 

bilen. Då ska bilen tas om hand på samhällets bekostnad. Det är inte korrekt. 

Den som smutsar ner ska också betala. Det är en av grundarna till att land-

skapsregeringen valde att implementera det här EU-direktivet och där finns 

det inte någon valmöjlighet. 

 Hur hanterar man då detta när det gäller folkrace? Vi måste också komma 

ihåg att vår lag ger utrymme för att använda bilar som är av avställda för folk-

race. Det är helt korrekt, det kan man mycket väl göra. Behöver man sedan 

göra ett ägarbyte pga att man under folkracetävlingen har blivit av med sin 

bil, någon annan har köpt den, så gör man ett ägarbyte. Det som skiljer vår 

lagstiftning gentemot Sveriges är att hos oss är det köparen som ansvarar för 

det här. Den transaktionen kostar 12 euro och ska göras inom sju dagar. Det 

är möjligt att man tycker att det här är betungande men så ser det ut. Avställ-

ningen ska också göras skriftligen, om man inte kommer att använda bilen på 

offentliga vägar utan man kommer att använda den för folkrace. Man är då 

uppe i en summa av 22 euro för de administrativa kostnaderna. 

Vill man nu hantera det här på ett annat vis för denna speciella grupp så är 

det möjligt. Det är fullt möjligt. Det betyder, för det första, att vi kommer att 

behöva justera vår lagstiftning och, för det andra, att vi kommer att behöva 

notifiera direktivet därför att vi kommer att bryta mot det. 

Jag har varit i kontakt med motorfordonsbyrån. Man känner till att detta 

kan uppfattas som problematiskt. Däremot har man inte någon uppgift om 

hur många det rör sig om. Det är inte heller någon som har tagit kontakt med 
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föreståndaren för motorfordonsbyrån och påtalat exakt den här problemati-

ken. 

Jag kan förstå att det här blir ett problem på sikt. Har man en riktigt, rik-

tigt gammal bil som är avställd helt och hållet sedan tidigare, uttagen ur re-

gistret, så kan man använda den för folkrace, man kan sälja den och man kan 

köpa den utan att det krävs någon dokumentation till myndigheterna. Det är 

ju förstås enklast. Men de bilar som är avställda kommer att finnas kvar i re-

gistret och det finns i dagsläget inte något annat sätt att hantera det på. Tack.  

Ltl Danne Sundman  

Herr talman! Jag är medveten om den här lagstiftningen. Jag har ju själv va-

rit med och tagit den och då påtalades det här eventuella problemet. Sedan 

har jag levt i den uppfattningen att det här var löst, att det fungerar här som 

det gör i Finland och Sverige. Men så var det uppenbarligen inte, därför valde 

jag att ställa den här frågan.  

Om jag har förstått saken rätt så är skillnaden i situationen både för 

svenska och finska utövare att man där kan välja att skrota sin bil själv så att 

man har bilen avregistrerad men har den kvar som skrot som sitter ihop i 

form av en bil. Sedan kan man lämna in bilen till skroten och då ska den 

huggas upp i sex delar, eller hur det var. Det är ju den möjligheten som de 

åländska utövarna borde få, kunna avregistrera och slippa att skrota fordon, 

om man använder dem för den här hobbyn. Sedan skulle man ha en förbin-

delse att när man slutar med det ska man föra bilarna till skroten. 

Att det skulle kräva lagstiftningsändring tycker jag låter lite märkligt, men 

det är möjligt. Att det skulle kräva att man notifierar det här till kommission-

en kan jag inte tro, eftersom man har den här möjligheten både i Sverige och i 

Finland utan att det är notifierat. Det borde räcka när två länder har gjort på 

det här viset. 

Min fråga blir: Är man från landskapsregeringens sida beredd att försöka 

få till stånd en sådan lösning att åländska utövare får samma möjligheter som 

utövare i Sverige och Finland? 

Minister Veronica Thörnroos  

Talman! Jag måste ärligen säga att jag inte vet hur man hanterar det här i 

Finland, i facit. Däremot vet jag hur man hanterar det på svenska sidan. Jag 

tyckte att det var lite mer intressant att se hur man hanterar det i Sverige. 

Jag säger så här ifrån landskapsregeringens sida; om det finns en intresse-

grupp som anser att man via lagstiftningen nu är negativt särbehandlad så 

ska självklart landskapsregeringen titta på det och se om vi kan komma emot 

och om vi kan göra någonting. Men vi är inte ifrån landskapsregeringens sida 

beredda att släppa på miljökraven. Vi kommer inte att tillåta ett större antal 

skrotbilar ute i skogen, om det medför detta. Vi är inte heller beredda att 

bryta mot EU-lagstiftningen, om det krävs detta.  

Ltl Danne Sundman  

Talman! När det gäller miljön, som jag skriver i frågans motivering, så är det 

till fördel för miljön om man tar bort sådana här bilar ur trafiken och bara kör 

några tävlingar folkrace. En sådan bil håller inte så många säsonger. Detta är 

en positiv miljögärning. Varje gammal bil blir en folkracebil. När bilen har 

använts till folkrace så är det sedan viktigt att den skrotas på vederbörlig sätt 
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och inte blir stående någonstans. Så fungerar det ju både i Sverige och i Fin-

land.  

Min sista fråga blir då, om intressegruppen, företrädare för Ålands motor-

klubb, tar kontakt med ministern kan man tänka sig att ministern tar emot 

och diskuterar saken med de här personerna så kanske man kommer fram till 

en lösning? Nuvarande ministerns företrädare har fört den här diskussionen 

men uppenbarligen inte slutfört saken. 

Minister Veronica Thörnroos  

Talman! Jag ska vara ytterst tydlig. Från landskapsregeringens sida är vi be-

redda att lyssna på den här intressegruppen tillika som vi är beredda att 

lyssna även på andra intressegrupper. 

Är det så att man uppfattar att man är negativt särbehandlad i förhållande 

till våra omkringliggande regioner och det finns en möjlighet att komma emot 

utan att man försämrar för miljön eller bryter mot ett EU-direktiv, som kan 

ge oss böter, så är vi självklart beredda att diskutera frågan vidare.  

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls den 2 mars 2011. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 17.58).  
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	Lantrådet Viveka Eriksson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik
	Ltl Jan Salmén, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik
	Ltl Jan Salmén, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik

	Vtm Gunnar Jansson
	Ltl Gun Carlson
	Minister Roger Eriksson, replik
	Ltl Gun Carlson, replik

	Ltl Danne Sundman
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik

	Ltl Camilla Gunell
	Ltl Roger Jansson
	Lantrådet Viveka Eriksson
	Ltl Roger Jansson, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik

	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Lantrådet Viveka Eriksson
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik

	Ltl Johan Ehn
	Minister Roger Eriksson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Minister Roger Eriksson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Johan Ehn, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Ltl Olof Erland
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Olof Erland, replik




	Första behandling
	6 Ny finansförvaltningslag
	Lagutskottets betänkande (LU 8/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 21/2009-2010)


	Föredras
	7 Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2011 och verksamhet år 2010
	Landskapsregeringens meddelande (M 2/2010-2011)


	För kännedom
	8 Isberedskap
	Ltl Camilla Gunells enkla fråga (EF 5/2010-2011)

	9 Isberedskap
	Landskapsregeringens svar
	Ltl Camilla Gunells enkla fråga (EF 5/2010-2011)

	10 Tredje tilläggsbudget för år 2010
	Landskapsregeringens framställning (FR 10/2010-2011)


	Plenum slutar

	Plenum den 12 januari 2011 kl. 13.00
	Plenum börjar
	Bordläggning
	1 Fysisk aktivitet och hälsa på skolschemat samt hälsofrämjande aktiviteter i skolan
	Kulturutskottets betänkande (KU 1/2010-2011)
	Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion (HM 2/2007-2008)
	Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 16/2009-2010)


	Bordläggning
	2 Införandet av resultatlön för lärare
	Kulturutskottets betänkande (KU 2/2010-2011)
	Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion (HM 8/2007-2008)


	Bordläggning
	3 Social och emotionell kompetens som skolämne
	Kulturutskottets betänkande (KU 3/2010-2011)
	Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion (HM 10/2009-2010)


	Enda behandling efter bordläggning
	4 Landskapsregeringens ungdomspolitik
	Landskapsregeringens meddelande (M 1/2010-2011)
	Ltl Ulla-Britt Dahl
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

	Ltl Runar Karlsson
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Vtm Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik

	Ltl Danne Sundman
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik
	Ltl Danne Sundman, replik

	Ltl Camilla Gunell
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik

	Ltl Johan Ehn
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Ulla-Britt Dahl, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Johan Ehn, replik

	Ltl Anders Eriksson



	Remiss
	5 Tredje tilläggsbudget för år 2010
	Landskapsregeringens framställning (FR 10/2010-2011)
	Minister Mats Perämaa
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Jörgen Strand, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Minister Mats Perämaa, replik

	Ltl Olof Erland
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Olof Erland, replik




	Plenum slutar

	Plenum den 14 januari 2011 kl. 09.30
	Plenum börjar
	Remiss
	1 Tredje tilläggsbudget för år 2010
	Landskapsregeringens framställning (FR 10/2010-2011)
	Ltl Danne Sundman
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Danne Sundman, replik och
	Minister Roger Eriksson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Ltl Roger Jansson
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Roger Jansson, replik

	Ltl Anders Eriksson
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Ltl Camilla Gunell
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik

	Ltl Fredrik Karlström
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Gun Carlson, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik

	Ltl Mika Nordberg
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik

	Ltl Torsten Sundblom
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik

	Vtm Gun-Mari Lindholm
	Ltl Olof Erland
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Olof Erland, replik




	Plenum slutar

	Plenum den 17 januari 2011 kl. 13.00
	Plenum börjar
	Meddelande
	Bordläggning
	1 Utkomstskydd och arbetsmarknadsservice
	Näringsutskottets betänkande (NU 2/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 3/2010-2011)


	Bordläggning
	2 Luftkvalitet
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 9/2010-2011)


	Remiss efter bordläggning
	3 Godkännande av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp
	Republikens presidents framställning (RP 10/2010-2011)
	Ltl Olof Erland
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Olof Erland, replik

	Vtm Gun-Mari Lindholm
	Ltl Barbro Sundback
	Minister Katrin Sjögren
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik

	Ltl Carina Aaltonen
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik

	Minister Roger Eriksson
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Minister Roger Eriksson, replik

	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Roger Eriksson, replik

	Ltl Johan Ehn
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik

	Vtm Gun-Mari Lindholm
	Ltl Olof Erland



	Första behandling
	4 Ny finansförvaltningslag
	Lagutskottets betänkande (LU 8/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 21/2009-2010)
	Ltl Olof Erland
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Olof Erland, replik

	Ltl Jan Salmén
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Jan Salmén, replik

	Ltl Danne Sundman
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Danne Sundman, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Ltl Barbro Sundback
	Ltl Folke Sjölund, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Folke Sjölund, replik

	Ltl Roger Jansson
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Roger Jansson, replik

	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Camilla Gunell
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik

	Ltl Danne Sundman
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Danne Sundman, replik

	Ltl Roger Jansson
	Ltl Olof Erland
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Olof Erland, replik

	Ltl Jörgen Strand
	Ltl Camilla Gunell
	Ltl Danne Sundman



	Föredras
	5 Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2011 och verksamhet år 2010
	Landskapsregeringens meddelande (M 2/2010-2011)
	Minister Roger Eriksson
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Roger Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Roger Eriksson, replik

	Vtm Gunnar Jansson
	Ltl Henry Lindström
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Henry Lindström, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Henry Lindström, replik
	Minister Roger Eriksson, replik
	Ltl Henry Lindström, replik




	Föredras
	6 Isberedskap
	Landskapsregeringens svar
	Ltl Camilla Gunells enkla fråga (EF 5/2010-2011)


	För kännedom
	7 Bibehållande av momsfrihet
	Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 6/2010-2011)

	8 Talmannens representationsersättning
	Talmanskonferensens framställning (TMK 1/2010-2011)

	9 Fornminnesvården
	Ltl Anders Erikssons enkla fråga (EF 7/2010-2011)

	10 Försämrade provtagningar vid Godby hälsocentral
	Ltl Anders Erikssons enkla fråga (EF 8/2010-2011)


	Plenum slutar

	Plenum den 19 januari 2011 kl. 13.00
	Plenum börjar
	Meddelande
	Herr landshövdingen

	Bordläggning
	1 Godkännande av bestämmelser i konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
	Lagutskottets betänkande (LU 10/2010-2011)
	Republikens presidents framställning (RP 8/2010-2011)


	Bordläggning
	2 Godkännande av protokollet om ändring av konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
	Lagutskottets betänkande (LU 11/2010-2011)
	Republikens presidents framställning (RP 9/2010-2011)


	Bordläggning
	3 Ny blankettlag om fordon
	Lagutskottets betänkande (LU 12/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 7/2010-2011)


	Bordläggning
	4 Lag om ekodesign och energimärkning
	Näringsutskottets betänkande (NU 3/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 6/2010-2011)


	Bordläggning
	5 Ändring av djurskyddslagen
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 8/2010-2011)


	Första behandling
	6 Utkomstskydd och arbetsmarknadsservice
	Näringsutskottets betänkande (NU 2/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 3/2010-2011)
	Ltl Anders Englund
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Ltl Anders Englund, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Anders Englund, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Anders Englund, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Anders Englund, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Anders Englund, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Sirpa Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Anders Englund, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Ltl Anders Eriksson
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Ltl Barbro Sundback



	Första behandling
	7 Luftkvalitet
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2010-2011)
	Landskapsregeringens framställning (FR 9/2010-2011)
	Ltl Åke Mattsson
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik

	Ltl Roger Jansson
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Roger Jansson, replik




	Föredras
	8 Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2011 och verksamhet år 2010
	Landskapsregeringens meddelande (M 2/2010-2011)
	Ltl Carina Aaltonen
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik

	Ltl Roger Jansson
	Ltl Folke Sjölund replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Folke Sjölund, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik

	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Barbro Sundback
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Roger Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Roger Eriksson, replik

	Lantrådet Viveka Eriksson
	Ltl Roger Jansson, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Lantrådet Viveka Eriksson, replik

	Ltl Danne Sundman
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Olof Erland, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik

	Ltl Camilla Gunell
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Ltl Olof Erland



	Enda behandling efter bordläggning
	9 Landskapsregeringens ungdomspolitik
	Landskapsregeringens meddelande (M 1/2010-2011)
	Ltl Johan Ehn
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik

	Ltl Camilla Gunell
	Ltl Danne Sundman
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Camilla Gunell, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Vicelantråd Britt Lundberg, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Danne Sundman, replik




	Enda behandling
	10 Talmannens representationsersättning
	Talmanskonferensens framställning (TMK 1/2010-2011)
	Vtm Gunnar Jansson



	Enda behandling
	11 Fysisk aktivitet och hälsa på skolschemat samt hälsofrämjande aktiviteter i skolan
	Kulturutskottets betänkande (KU 1/2010-2011)
	Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion (HM 2/2007-2008)
	Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 16/2009-2010)


	Enda behandling
	12 Införandet av resultatlön för lärare
	Kulturutskottets betänkande (KU 2/2010-2011)
	Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion (HM 8/2007-2008)


	Enda behandling
	13 Social och emotionell kompetens som skolämne
	Kulturutskottets betänkande (KU 3/2010-2011)
	Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion (HM 10/2009-2010)


	Föredras
	14 Isberedskap
	Landskapsregeringens svar
	Ltl Camilla Gunells enkla fråga (EF 5/2010-2011)


	För kännedom
	15 Fornminnesförvaltning
	Ltl Danne Sundmans m.fl. spörsmål (S 1/2010-2011)


	Plenum slutar

	Plenum den 21 januari 2011 kl. 09.30
	Plenum börjar
	Bordläggning
	1 Fornminnesförvaltning
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